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Resumo 
 
 

No presente trabalho realizou-se um estudo das características distintivas do 
discurso oral. Assim, de uma forma mais específica, tentou-se caracterizar os 
fenómenos de disfluência inerentes à produção oral, relacionando-os, 
essencialmente, com a componente morfossintáctica da linguagem. A 
caracterização das disfluências do discurso oral normal contribui, não só para 
conhecer melhor o mecanismo de produção oral e seus fenómenos inerentes, 
mas também, para uma melhor identificação das disfluências patológicas. 
Assim, estas constituíram algumas das motivações essenciais para a 
realização deste trabalho, tendo, também, em consideração a profissão da 
autora. Seleccionamos, como objecto concreto de estudo, gravações de 
programas televisivos de vários formatos, nos quais se verifica um elevado 
grau de espontaneidade da expressão oral. Assim procedeu-se à análise do 
discurso dos falantes de cada programa, excluindo-se os entrevistadores 
devido à preparação prévia do seu discurso que elimina a espontaneidade 
natural e, consequentemente, os fenómenos de disfluência que se pretende 
estudar. A anotação foi efectuada usando o programa Transcriber e seguindo
as recomendações do documento Simple Metadata  Annotation Specification 
criado pelo LDC. Observamos que as disfluências mais comuns, por ordem de 
número de ocorrência, são: as repetições, as pausas preenchidas, os 
marcadores discursivos e as revisões. Verificamos, ainda, a influência do 
falante no tipo de disfluência mais comum (ideolecto). Para as quatro
disfluências mais comuns foram analisadas a influência do falante, do 
programa e em especial da categoria morfossintáctica associada à disfluência 
e sua vizinhança. No final do trabalho conseguimos comparar os nossos 
resultados e verificar que algumas das nossas conclusões são consensuais 
com o que foi já estudado noutras línguas.  
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Abstract 
 

In the present work it was developed a study about the distinctive features of 
oral speech. Specifically, we have tried to characterize the disfluency
phenomena inherent to oral speech production, relating them, essentially, with 
the morphosyntax component of the human language. The characterization of 
disfluencies of normal oral speech contributes, not only to a better knowledge 
of oral production mechanism and its inherent phenomena, but also, to a better
identification of pathologic disfluencies. Therefore, these were some of the 
main reasons for the development of this work, also considering the profession 
of the author. We selected, as our concrete object of study, TV programs with 
different formats, characterized by their high degree of spontaneity of the oral 
expression. For that reason, we have excluded the interviewers due to the 
previous preparation of their speech which eliminates its natural spontaneity 
and, consequently, the disfluency phenomena that we wanted to study. For the 
annotation we used the Transcriber software and followed the 
recommendations of the Simple Metadata Annotation document, created by 
LDC. We observed that the most common disfluencies, ordered by number of 
occurrences, are: repetitions, filled pauses, discourse markers and revisions. 
We, also, found that the speaker has influence in the disfluency type more 
frequently used. For four of the most common disfluencies we analysed the 
speaker influence, the program influence and, also the morphosyntatic 
category associated to the disfluency and its neighbourhood.  At the end of the 
work, we compared our own results and verify that some of our conclusions 
match those that have been studied in other languages. 
 
 
 

 



 1

Índice 

 
Capítulo I 
1. Introdução          3 
2. Finalidades e objectivos do estudo      3 
3. Organização do trabalho         4 
 
Capítulo II 
1. Conversação         5 

1.1 Conversação e Fala         5 
2. Fala vs Escrita         5 
 2.1 A língua falada – Transcrição       7 
3. Produção do Discurso Oral e a sua Monitorização    6 
 3.1 Um esquema do falante        6 
  3.1.1 Conceptualização        6 
  3.1.2 Formulação        7 
  3.1.3 Articulação        8 
  3.1.4 Auto-Monitorização       8 
 3.2 Auto-Monitorização e Auto-Revisão      10 
4. Disfluências         12 
 4.1 Tipos de Disfluências        13 
 4.2 Fillers          13 
  4.2.1 Pausas Preenchidas       14 
  4.2.2 Marcadores Discursivos       14 
  4.2.3 Termos Explícitos de Edição      15 
  4.2.4 Apartes/ Parêntesis       15 
  4.2.5 Pausas Plenas        17 
 4.3 Disfluências de Edição         17 
  4.3.1 Estrutura das disfluências de edição     17 
  4.3.2 Tipos de disfluências de edição      18 
   4.3.2.1 Revisões        18 
   4.3.2.2 Recomeços        19 
   4.3.2.3 Repetições        20 
   4.3.2.3.1 Modelo “commit and restore” ou de repetição de palavras 21 
   4.3.2.3.2 Complexidade de Constituintes    23 
   4.3.2.3.3 Continuidade de elocução     24 
  4.3.2.4  Sequências Abandonadas      26 
 4.4 Análise das disfluências       26 
 4.5 Disfluências e a Percepção       30 
 4.6 Perspectivas sobre as disfluências      30 
 4.7 Disfluências e Sintaxe         31 
 4.8 Compromissos Prévios        32 
 4.9 Compromissos Articulatórios       33 
 4.10 Compromissos Sintácticos       33 
 4.11 Compromissos por Defeito       34 
5. Outros trabalhos de pesquisa recentes      35 
 



 2

 
 
Capítulo III – O corpus     
1. Exemplos de corpora usados em estudos de disfluências    38 
2. O nosso corpus         39 
 2.1 Programas televisivos gravados      39 
 2.2 Gravação         40 
 2.3 Ferramentas utilizadas        40 
 2.4 Anotação         41 
 
Capítulo IV – Resultados 
1. Distribuição Geral         45 
2. Repetições          48 
3. Pausas Preenchidas         54 
4. Marcadores Discursivos        57 
5. Revisões          62 
6. Outros tipos de disfluências       68 
 6.1 Apartes/Parêntesis        69 
 6.2 Recomeços         70 
 6.3 Sequências Abandonadas       71 
 6.4 Termos Explícitos de Edição       71 
 6.5 Pausas Plenas         71 
7. Discussão de resultados        72 
 7.1 Repetições         72 
 7.2 Pausas Preenchidas        73 
 7.3 Marcadores Discursivos       74
 7.4 Revisões         74 
 
Capítulo V – Conclusões 
1. Resumo do trabalho        75 
2. Principais resultados        77 
3. Algumas sugestões para trabalhos futuros     78 
 
Referências Bibliográficas        80 
 

     



 3

Capítulo I 
 

 

1. Introdução 

A fala é uma das capacidades mais complexas do ser humano. Cada criança começa 

por adquiri- la na sua infância, claramente guiada por uma predisposição genética para o 

desenvolvimento da linguagem (Levelt, 1995). 

A produção do discurso constitui um acto dinâmico que envolve um planeamento e 

uma monitorização mais ou menos constantes. A espontaneidade resulta em erros e, na 

grande maioria dos casos, os falantes detectam e corrigem os seus erros, através da 

produção de revisões (Lickey, 2001). 

Os fenómenos de disfluência (tais como, fragmentos de palavras, revisões, etc.) 

podem ser encontrados em todas as produções orais espontâneas, em oposição à escrita, 

uma vez que por ser transmitida em simultâneo com a sua produção possui a especificidade 

de reter os traços referentes à sua elaboração. Assim, podemos compará- -la à fase de 

edição de um texto escrito, composta pelas fases de revisão e correcção na procura da 

forma perfeita (Henry, 2005). 

Muitas disfluências constituem erros editados na produção do discurso. Elas 

marcam as ocasiões em que os falantes formularam uma produção que não satisfaz os seus 

objectivos antes de começar a falar. As disfluências tendem a ocorrer quando o falante 

falha na monitorização e edição no decorrer das fases mais precoces da produção 

(Blackmer & Mitton, 1991; Postma & Kolk, 1992; cf. Bard, Lickley & Aylett, 2001). 

 O presente trabalho está relacionado, não só com o mecanismo de organização de 

uma capacidade tão complexa como a fala, mas sobretudo com os fenómenos de 

disfluência gerados durante a sua produção. Considera-se o falante como um processador 

de informação altamente complexo capaz de transformar intenções, pensamentos e 

sentimentos num discurso oral fluente e bem articulado (Levelt, 1995). 

  

2. Finalidades e objectivos do estudo 

 O trabalho tem como objectivo principal realizar um primeiro estudo sobre as 

características distintivas do discurso oral. Portanto, pretende-se contribuir para uma 

melhor caracterização da gramática do discurso oral relativamente à ocorrência de 

fenómenos tão específicos como as disfluências. Para além disso, pretende-se, ainda, 
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relacionar estes mesmos acontecimentos com a componente morfossintáctica e, sempre 

que possível, com a componente semântica da linguagem. 

 Apesar de existirem muitos outros estudos realizados nesta área noutros países, em 

Portugal esta é uma matéria, ainda, pouco investigada, podendo, este trabalho, contribuir 

para incentivar o aumento da investigação. 

 

3. Organização do trabalho 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro envolve uma pequena 

introdução, explanação das finalidades e objectivos do estudo e uma breve referência à 

estruturação do trabalho. 

Segue-se o segundo capítulo referente à fundamentação teórica que tem como 

temas principais a conversação, a distinção entre fala e escrita, a produção do discurso oral 

e a sua monitorização, as disfluências e outros trabalhos de pesquisa recentes. 

O terceiro capítulo, relacionado com o corpus, começa por apontar diversos corpora 

usados em estudos de disfluências, descrevendo, de seguida, o nosso corpus em termos de 

programas televisivos gravados, processo de gravação, ferramentas utilizadas e anotação. 

Os resultados surgem no quarto capítulo, onde se começa por realizar uma análise 

da distribuição geral e posteriormente, de uma forma mais específica, apresentam-se os 

resultados referentes às repetições, pausas preenchidas, marcadores discursivos e revisões. 

Seguem-se os outros tipos de disfluências, com menor detalhe e, por fim, a discussão de 

resultados. 

O quinto e último capítulo é relativo às conclusões do estudo, começando por se 

apresentar um resumo do trabalho. Depois sublinham-se os principais resultados e, por 

último, apontam-se algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo II – Fundamentação Teórica 

 

 

 
“Os que escrevem como falam, 

mesmo se falam muito bem, escrevem mal.” 

   George Buffon 

 

 

 

1. Conversação 

A conversação é, além de tudo, uma das capacidades motoras, linguísticas e 

cognitivas mais complexas do ser humano, sendo exclusiva desta espécie (Levelt, 1995). 

Constitui a base primária das relações sociais directas entre as pessoas. Como um processo 

que ocorre no tempo, a conversação constitui uma troca recíproca e rítmica de emissores 

verbais. É um processo de partilha que desenvolve uma experiência social comum (Allen, 

1978). 

 

1.1 Conversação e Fala 

A conversação diz respeito à linguagem falada. Quando a comparamos com a 

linguagem escrita, detectamos que existem diferenças, não só relativamente às suas 

características, como também em relação aos métodos de análise. Neste sentido, os 

métodos usados na análise da conversação devem considerar que esta acontece num 

determinado contexto social que determina o objectivo da conversação e molda a sua 

estrutura e as suas características. Apesar de não termos consciência das regras que 

regulam a conversação dentro de cada contexto específico, usamo-las eficazmente e de 

forma intuitiva nas trocas conversacionais diárias (Pridham, 2001). 

Comunicamos diariamente através da fala. Segundo McArthur (cf. Pridham, 2001) 

a fala constitui “o meio linguístico mais básico e generalizado de transmitir as relações 

humanas”. No entanto, apesar de falarmos e usarmos regularmente a conversação, 

raramente nos envolvemos na sua análise (Pridham, 2001). 

 

 



 6

2. Fala vs Escrita 

No mundo civilizado, a língua é composta por duas vertentes: a falada e a escrita. A 

língua falada constitui uma abstracção enquanto unidade linguística. Todas as línguas 

faladas estão sujeitas à variação linguística, que se estabelece em função da mudança de 

região, de um grupo social, de uma situação ou contexto – mencionando apenas as 

principais (Pará, 2003).  

Na história da evolução da humanidade e no que diz respeito ao desenvolvimento 

de cada um de nós, a fala surge precocemente relativamente à escrita. Ainda na 

actualidade, existem diversas línguas no mundo que não possuem um código para a escrita. 

Mesmo tendo em consideração somente as pessoas alfabetizadas, presume-se que estas 

ocupem cerca de nove décimos do seu tempo dedicado à comunicação verbal em 

actividades de falar/ ouvir e apenas um décimo em actividades de escrever/ ler (Kress, 

1979).  

De facto, a diferença entre os códigos oral e escrito é marcada pela espontaneidade 

do primeiro face à reflexão permitida na composição da mensagem escrita. Portanto, 

parece natural que, no geral, não sejam admitidas nesta última, nenhuma espécie de 

hesitações, falhas gramaticais, repetições desnecessárias, etc. que serão obviamente 

toleradas nas transmissões orais. Isto porque nestas, o falante transmite a mensagem em 

simultâneo com a sua elaboração mental, não tendo, assim, oportunidade de rejeitar 

“rascunhos”. Pelo contrário, na escrita, ele tem a possibilidade de pensar e decidir sobre as 

palavras a utilizar antes da sua transmissão, conseguindo, consequentemente, adequar as 

suas construções frásicas e o vocabulário às ideias que pretende veicular (Coimbra, 2005). 

 Halliday (1989) e outros autores, defendem que o discurso oral não é menos 

estruturado que o escrito (cf. Coimbra 2005). Passemos à análise de um excerto desta 

ideia defendida por Halliday numa tradução realizada por Coimbra (2005): 

 “A fala é, pela sua natureza, “baixa em conteúdo” no sentido de densidade lexical; 

mas não é “baixa em conteúdo” no sentido geral de falta de informação; e certamente não é 

desestruturada e superficial. A “disformidade” da fala é um artefacto da transcrição; se um 

texto escrito fosse reproduzido com os processos do seu planeamento, então também ele 

nos pareceria “disforme”. Mas mesmo a transcrição mais benevolente não conseguirá que a 

linguagem falada tenha um bom aspecto no papel por uma razão muito simples: ela não foi 
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feita para ser escrita. Do mesmo modo, muitos textos escritos soariam estranhos se 

transmitidos oralmente.” 

 Como já foi referido anteriormente, a língua escrita e a língua falada diferem em 

muitos aspectos. Primeiro, a língua escrita caracteriza-se pela sua persistência – mantém-se 

no tempo, ao contrário das palavras faladas, que são efémeras e rapidamente desaparecem. 

Para além disso, a escrita não está relacionada com as mesmas limitações fisiológicas da 

língua falada. Enquanto que o que separa a leitura da escrita é apenas um pequeno lapso de 

tempo, a simultaneidade da comunicação oral permite interrupções intemporais e 

sobreposição de discurso no decorrer do tempo (Mareüil et al. 2005). 

Obviamente que a língua escrita possui um carácter mais rígido relativamente à 

forma, essencialmente quando se trata de texto literário ou científico,  no qual se usa a 

norma culta. Este constitui um dos motivos da importância da língua escrita para a 

manutenção da unidade linguística. Apesar da sua maior rigidez, não se pode afirmar, 

categoricamente, que a escrita não apresenta variação (Pará, 2003, cf. Coimbra, 2005). 

De facto, o texto escrito, na forma definitiva, não deixa pistas do seu processo de 

construção, ao contrário do texto oral que, pelo seu carácter improvisado, permite ao 

interlocutor assistir a todo o seu processo de criação (Pará, 2003, cf. Coimbra, 2005). 

 

 A língua falada – Transcrição 

“A análise do discurso examina como é que trechos de linguagem, considerados na 

totalidade dos seus contextos textual, social e psicológico se tornam significativos e 

íntegros para os seus utilizadores” (Cook, 1989, cf. Pridham, 2001). 

A análise de conversação constitui uma das abordagens metodológicas chave no 

estudo da interacção verbal (Wooffitt, 2005). 

O discurso é, usualmente, espontâneo e, pela sua natureza, é momentâneo uma vez 

que desaparece assim que é proferido. No entanto, pode tornar-se permanente através de 

gravações e transcrições, onde a transcrição constitui uma tentativa para representar, na 

forma escrita, os sons e as palavras da língua falada. Contudo, a dificuldade em transcrever 

de forma fidedigna ilustra claramente as diferenças entre a comunicação escrita e a falada. 

A conversação é muito mais do que palavras. A comunicação pode ocorrer através da 

linguagem corporal, das características prosódicas, como a entoação, a velocidade e o 

volume e, ainda, através do silêncio e do riso. (Pridham, 2001) 
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O primeiro contacto, com a transcrição de um texto produzido oralmente provoca 

uma sensação estranha que será tanto maior, quanto melhor for a qualidade da transcrição. 

Esta sensação estranha surge em função da comparação que se estabelece, de forma 

involuntária, entre a transcrição e o texto escrito cuja forma padrão nos é tão familiar. A 

impressão gerada é a de que a língua falada é pobre, incorrecta, estruturalmente caótica e 

de difícil compreensão. No entanto, quando ouvimos o mesmo texto, no momento em que 

foi produzido, consegue resgatar-se a sua inteligibilidade (Pará, 2003, cf. Coimbra, 2005). 

 

3. Produção do Discurso Oral e sua Monitorização 

3.1 Um esquema do falante 

A figura 1 propõe uma divisão dos vários processos envolvidos na criação de um 

discurso oral fluente. Consiste num determinado número de componentes de 

processamento, onde cada qual recebe um certo tipo de entrada (input) e produz um certo 

tipo de saída (output). A saída de um componente poderá tornar-se na entrada de um outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Um esquema do falante. Os quadrados representam os 
componentes de processamento, os círculos e as elipses representam 
repositórios de conhecimento (Fonte: Levelt, 1989, p.9) 

 

3.1.1 Conceptualização 

A Fala como actividade intencional envolve as tarefas de conceber uma intenção, 

seleccionar a informação relevante a ser expressa para atingir um determinado objectivo, 

ordenar esta informação para ser expressa, manter em mente o que foi dito anteriormente, e 
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assim sucessivamente. Estas actividades requerem a atenção constante do falante. Além 

disso, o falante terá de atender às suas próprias produções e monitorizar o que vai dizendo 

e de que forma. A soma de todas estas tarefas mentais designa-se “Conceptualização”, e ao 

sistema de processamento subjacente dá-se o nome de “Conceptualizador”. O produto da 

conceptualização denomina-se “Mensagem Pré-verbal” (Levelt, 1995). 

 

3.1.2 Formulação 

O componente de “Formulação”, ou “Formulador”, aceita os fragmentos das 

mensagens como entrada e produz como saída um plano fonético ou articulatório. Por 

outras palavras, o Formulador traduz a estrutura conceptual numa estrutura linguística. 

Esta tradução procede-se em duas fases (Levelt, 1995). 

Primeiro, surge a codificação gramatical da mensagem. O Codificador Gramatical 

consiste em procedimentos necessários para acesso aos lemas e em procedimentos de 

construção sintáctica (Levelt, 1995). 

Quando se consegue aceder a todos os lemas relevantes e todos os procedimentos 

de construção sintáctica cumpriram o seu papel, o Codificador Gramatical produz a 

Estrutura de Superfície – um conjunto ordenado de lemas agrupados em frases e subfrases 

de vários tipos (Levelt, 1995). 

Segundo, surge a codificação fonológica, cuja função é recuperar ou construir um 

plano fonético ou articulatório para cada lema e para a produção como um todo. A maior 

fonte de informação para o Codificador Fonológico aceder é a forma lexical, a informação 

lexical acerca da composição interna de um item. Aparte da informação do lema, um item 

do léxico contém informação sobre a sua morfologia e fonologia. Vários procedimentos 

fonológicos irão modificar, ou especificar ainda mais, a informação extraída sobre a forma  

(Levelt, 1995). 

O resultado da codificação fonológica é um plano fonético ou articulatório. Ainda 

não é uso exofásico, mas sim uma representação interna de como a produção planeada 

deve ser articulada – um programa para a articulação (Levelt, 1995). Levelt (1995) 

designou esta representação, alterna tivamente, como “uso endofásico”. Assim, este 

produto final do Formulador torna-se a entrada do componente de processamento seguinte: 

o Articulador (Levelt, 1995). 
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3.1.3 Articulação 

A articulação consiste na execução do plano fonético por parte da musculatura 

respiratória, laríngea e dos sistemas supralaríngeos. Não é óbvio que o Formulador realize 

o seu plano fonético simplesmente à velocidade normal de articulação. De facto, a 

construção do uso endofásico poderá estar um pouco à frente da execução. De forma, a 

lidar com tais assincronias, é necessário que o plano fonético possa estar, temporariamente, 

armazenado. Este mecanismo de armazenamento designa-se de Articulatory Buffer 

(=Memória Articulatória). O articulador recupera pedaços sucessivos do uso endofásico 

deste buffer (memória) e desdobra-os para a sua execução. A execução motora envolve o 

uso coordenado de grupos de músculos. Se certos músculos apresentam dificuldade no seu 

movimento, outros irão compensá-los de forma a atingir o mesmo objectivo articulatório, 

ainda que de uma forma aproximada. Por outras palavras, apesar do plano articulatório ser, 

relativamente, independente do contexto, a sua execução irá, dentro de determinados 

limites, adaptar-se às variações das circunstâncias da articulação. O produto final da 

articulação designa-se por uso exofásico (Levelt, 1995).  

 

3.1.4 Auto-Monitorização 

O falante é o seu próprio ouvinte. Um falante tem acesso não só ao seu uso 

endofásico como ao seu uso exofásico. Ele pode ouvir o seu próprio discurso, tal como 

pode ouvir o discurso dos seus interlocutores, o que envolve um componente de 

processamento auditivo. Ele compreende o que está a dizer, ou seja, interpreta os seus 

próprios sons da fala como palavras e frases com significado. Este processamento acontece 

através do que se designa por Sistemas de Compreensão do Discurso na figura 1. Este 

sistema tem acesso quer à informação sobre a forma, quer à informação sobre o lema no 

léxico, de forma a reconhecer as palavras e recuperar o seu significado. A saída é o 

discurso processado, uma representação da entrada em termos da sua composição 

fonológica, morfológica, sintáctica e semântica (Levelt, 1995). 

O falante também pode atender ao seu próprio uso endofásico (Dell, 1980, cf. 

Levelt, 1995). O que significa que o uso endofásico processado é representável pela 

Memória de Trabalho. A figura 1 é representativa da noção de que o uso endofásico é 

analisado pelo mesmo Sistema de Compreensão que o uso exofásico. Desta forma, o 

falante pode detectar problemas no seu próprio uso endofásico antes de ter articulado 
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completamente o alvo do problema (Levelt, 1983, cf. Levelt, 1995). Isto foi o que, 

provavelmente, aconteceu na seguinte auto-correcção: 

“…para ser aceite pela S-, pelos serviços da Segurança Social…”1 

Existem razões para assumir que o falante, neste caso, interceptou a articulação da 

palavra “Segurança” logo no início. Provavelmente, o plano para “Segurança” foi 

internamente disponibilizado, compreendido e apercebido como tendo um significado não 

pretendido. Por outras palavras, o monitor pode comparar o significado do que foi dito ou 

preparado internamente com o que se pretendia transmitir. Mas pode, também, detectar 

erros estruturais. O Sistema de Compreensão do Discurso permite-nos, ainda, descobrir 

erros estruturais no discurso dos outros. Da mesma forma, é capaz de notar erros de forma 

por si gerados (Levelt, 1995).  

Dell (1980, cf. Levelt, 1995) também encontrou evidências de que os falantes 

descobrem falhas na estrutura do seu próprio uso endofásico. Em resumo, os falantes 

monitorizam não só o significado mas, também, a estrutura linguística (Laver, 1973, cf. 

Levelt, 1995). 

 Quando o falante detecta problemas significativos respeitantes ao significado ou à 

forma do seu uso endofásico ou uso exofásico, pode decidir parar a formulação restante da 

sua produção. De seguida, poderá repetir a mesma mensagem pré-verbal ou um fragmento, 

criar uma mensagem diferente ou adicional, ou, simplesmente, continuar a formulação sem 

alteração, dependendo da natureza do problema. De qualquer modo, estes processos não 

são de uma natureza diferente do processo de construção da mensagem (Levelt, 1995).  

 Sem dúvida que o falante, também, monitoriza as mensagens antes das mesmas 

serem enviadas para o Formulador, considerando não só se irão resultar no efeito 

pretendido de acordo com o estado imediato do discurso, mas também, o conhecimento 

partilhado com o(s) interlocutor(es). Assim, não existe nenhum motivo significativo para a 

distinção de um componente de monitorização relativamente autónomo na produção da 

linguagem. O trabalho essencial é realizado pelo Conceptualizador, que pode atender às 

mensagens geradas internamente e à saída do Sistema de Compreensão do Discurso (ou 

seja, discurso interno e aberto processado) (Levelt, 1995). 

  

                                                 
1 Os exemplos de texto real aqui transcritos pertencem ao corpus de análise desta pesquisa. Sempre que não 
exista no nosso corpus um exemplo ilustrativo recorreremos aos exemplos em inglês dos artigos 
referenciados. 
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3.2 Auto-Monitorização e Auto-Revisão 

Os falantes monitorizam o que estão a dizer e como o dizem. Quando erram, ou 

expressam algo de uma forma menos correcta, poderão interromper-se e proceder a uma 

correcção. Este mecanismo é evidente, não só, nas conversações espontâneas, mas em 

todos os tipos de discurso (Levelt, 1995).  

Os principais objectivos da monitorização poderão ser os seguintes (Levelt, 1995): 

??Será esta a mensagem/ conceito que quero transmitir neste momento? 

??Será esta a forma como pretendo dizê- la? 

??Será que o que estou a dizer está de acordo com os padrões sociais? 

??Estarei a cometer um erro lexical? 

??As minhas estruturas sintáctica e semântica estarão correctas? 

??Estarei a cometer a um erro ao nível da forma sonora? 

??A minha articulação está a ser produzida na velocidade, intensidade, 

precisão e fluência correctas? 

 

Os falantes são capazes de monitorizar quase todos os aspectos do seu discurso, 

desde o conteúdo, estrutura sintáctica, selecção das palavras, propriedades da estrutura 

fonológica, até à articulação (Levelt, 1995). 

Após a detecção de uma falha no conteúdo ou na estrutura, o falante pode 

interromper-se e iniciar uma operação de revisão. Existem evidências de que a auto-      -

interrupção surge imediatamente após a detecção do problema. Os falantes não esperam 

que a unidade sintáctica, lexical ou fonética esteja completa. No entanto, há uma excepção 

a esta Regra de Interrupção Principal: os falantes respeitam a integridade das palavras – 

pelo menos, das que estão correctas. As palavras erróneas, por outro lado, são 

frequentemente fragmentadas em auto-revisões (Levelt, 1995). 

O momento de suspensão depois da auto- interrupção é preenchido, frequentemente, 

com algumas expressões designadas de expressões de edição, mais frequentemente, por 

“ah”, “hum”, eh”. Surgem, especialmente, quando o item problemático é reconhecido, 

imediatamente, pelo falante. Outros termos de edição tendem a revelar o tipo de problema 

em questão. Quando há um engano total, as expressões de edição usadas envolvem rejeição 

ou pedidos de desculpa (ex: “não”, “desculpe”…). Quando o que foi dito não foi, 
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meramente, apropriado, as expressões de edição não são muito usadas, e quando o são 

tendem a realçar a continuidade da interpretação (ex: “isto é”) (Levelt, 1995). 

Quando o falante retoma o discurso após este intervalo, relaciona, cuidadosamente, 

a correcção com a produção original interrompida. Primeiro, existe uma relação sintáctica 

entre ambas. A produção original e a sua correcção são, essencialmente, realizadas como 

dois elementos coordenados. A sintaxe da correcção é governada por uma regra estrutural 

que reconhece este carácter coordenativo das revisões. A regra é geralmente seguida nas 

revisões que ocorrem naturalmente. Mas, como qualquer outra regra linguística, esta, 

também, pode ser quebrada (Levelt, 1995). 

Uma segunda observação relaciona-se com a forma como a correcção depende do 

acontecimento. Ao corrigir erros totais, os falantes tendem a preservar a sintaxe original na 

correcção. Poderão citar partes da produção original sem alterações, com excepção do(s) 

item(s) a substituir. Quando a revisão é ocasionada por um elemento inapropriado, 

geralmente, os falantes reformulam, inserindo material novo na produção original ou 

recomeçam uma nova produção. As correcções de erros são conservativas; as revisões de 

elementos inapropriados são, pelo contrário, reformulações inovativas (Levelt, 1995). 

Uma terceira propriedade da forma como os falantes recomeçam o seu discurso é 

que eles fornecem pistas acerca de como relacionar a correcção com a produção original. 

Quando se pretende que a correcção seja compreendida como uma continuação da 

produção original a partir de determinada palavra, a primeira palavra da revisão revela que 

palavra é essa. Em muitos outros casos, os termos de edição informam o ouvinte de como 

devem resolver este problema de continuidade (Levelt, 1995). 

Nem todas as correcções cons tituem operações perfeitas de paragem-e-               -

recomeço. Os falantes podem preservar a fluência fazendo apressadamente uma revisão, 

mas geralmente às custas de uma correcta estrutura sintáctica (Levelt, 1995). 

Frequentemente, é o interlocutor que faz com o que falante tenha consciência de 

alguns problemas no seu discurso, perguntando “O quê?” ou “O que queres dizer?” ou 

fornecendo sinais não-verbais. Assim, o falante não só é capaz de monitorizar o seu 

próprio discurso directamente, como também, o poderá fazer indirectamente estando atento 

às reacções do(s) seu(s) interlocutor(es). 
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4. Disfluências 

Importa salientar em primeiro lugar que ao longo deste trabalho o termo 

“disfluência” será usado por uma questão de conveniência, sem ter em consideração a sua 

conotação negativa. A terminologia corrente é questionável, uma vez que se alguns 

fenómenos poderão ser descritos como erros de produção, como uma deterioração do sinal 

no processamento do discurso automático, outros poderão ajudar na conceptualização e 

contribuir para a fluência (Mareüil, 2005). Portanto, por motivos consensuais, com autores 

consagrados nesta área de pesquisa, optou-se pelo uso do mesmo termo.   

O discurso humano espontâneo é notoriamente disfluente. Os falantes hesitam, 

interrompem o seu discurso a meio das frases e/ou das palavras, repetem e substituem 

palavras, abandonam frases e começam outras novas e utilizam expressões como “hum”, 

“ah” ou “Quer dizer”. Uma estimativa conservadora (excluindo hesitações silenciosas) 

relativamente à taxa de disfluências no discurso espontâneo é de 6 palavras em 100 (Fox 

Tree, 1995, cf. Brennan & Schober, 2001). 

As taxas de disfluência poderão ser mais elevadas em determinados conteúdos 

(Schachter, Christenfeld, Ravina, & Bilous, 1991, cf. Brennan & Schober, 2001), apesar de 

parecerem ser em menor quantidade em interacção homem-máquina (Oviatt, 1995, cf. 

Brennan & Schober, 2001). 

O discurso disfluente coloca aos ouvintes um problema de continuidade (Levelt, 

1989, cf. Brennan & Schober, 2001), tendo eles de eliminar as disfluências, de forma a dar 

significado às frases do falante. 

A tradução do pensamento no discurso articulado consiste numa actividade 

complexa, uma vez que envolve a articulação de um determinado número de processos 

cognitivos, linguísticos e motores (Postma, 2000).  

A literatura relativa à produção da fala torna claro que o falante pode monitorizar as 

suas produções em função de uma multiplicidade de distorções (Postma, 2000). Em 

primeiro lugar, surgem erros de nível conceptual (“quero dizer isto agora e devo dizê- lo 

desta maneira?”), seguido pelo que será uma correcção apropriada. Segundo, os falantes 

interceptam e revêem os erros originados no nível da formulação, onde algo poderá estar 

errado dentro da selecção lexical, construção sintáctica, ou no encadeamento dos sons. 

Terceiro, o focus de monitorização poderá estar direccionado para as características 

suprassegmentais, como a intensidade e a prosódia (Cutler, 1983, cf. Postma, 2000).  
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4.1 Tipos de Disfluências 

O presente trabalho tem como principal objectivo o aumento do conhecimento 

sobre os fenómenos de disfluência inerentes ao discurso oral espontâneo. Como referido 

anteriormente, estes acontecem, geralmente, durante o processo de monitorização, onde os 

falantes poderão detectar falhas no seu discurso. Assim, optou-se pela divisão usada no 

estudo designado “Simple Metadata Annotation Specification – Version 6.2” de Fevereiro 

de 2004, realizado pelo “Linguistic Data Consortium” onde as disfluências são 

distinguidas em dois tipos distintos: 

??Fillers – incluindo as Pausas Preenchidas, Marcadores Discursivos, Termos 

Explícitos de Edição e Apartes/ Parêntesis.  

??Disfluências Editadas – incluindo as Repetições, Revisões e Recomeços. 

 

No entanto, após a anotação deste corpus considerou-se pertinente acrescentar, 

ainda, as Pausas Plenas aos Fillers e as Sequências Abandonadas às disfluências editadas. 

O discurso espontâneo está cheio de disfluências – pausas não desejadas, segmentos 

clonados, pausas preenchidas (“ah”, “hum”), expressões de revisão (como “Quer dizer” e 

“Como sabes”), fragmentos de palavras, auto-correcções e repetições de palavras (Clark & 

Wasow, 1998). A maioria das disfluências parece ser o reflexo de problemas de 

planeamento. Quando os falantes não conseguem formular uma frase de uma vez só, 

poderão suspender o discurso introduzindo uma pausa plena ou uma pausa preenchida 

antes de prosseguir (Clark & Wasow, 1998). E quando os falantes mudam de ideia 

relativamente ao que iam dizer, poderão suspender o discurso e depois acrescentar, 

eliminar, ou substituir palavras que já tinham sido produzidas (Clark & Wasow, 1998). 

Nos subcapítulos seguintes apresentar-se-á uma descrição mais pormenorizada dos 

diferentes tipos de disfluências. 

  

4.2 Fillers 

 Consideram-se quatro tipos de fillers: filled pauses (pausas preenchidas), discourse 

markers (marcadores discursivos), explicit edit terms (termos explícitos de edição) e 

asides/parenthicals (apartes/ parêntesis). Para além destes, existem, ainda, as pausas 
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plenas. Nenhum destes tipos de fillers altera o conteúdo proposicional do material onde 

estão inseridos e a sua inserção não depende da identidade das palavras que os rodeiam.  

 

 4.2.1 Pausas Preenchidas (PP) 

 As pausas preenchidas constituem sons de hesitação que o falante utiliza para 

indicar incerteza acerca do que vai dizer de seguida, ou para manter o controlo da 

conversação enquanto pensa no que vai dizer. As pausas preenchidas não acrescentam 

qualquer tipo de informação à conversação (para além de indicar a hesitação do falante) e 

não alteram o significado do que é produzido. Podem ocorrer em qualquer parte do 

discurso.  

 Exemplos: “ah”, “hum”, “eh”. 

 

 Ocasionalmente, os falantes poderão usar outros sons ou não-lexemas como pausas 

preenchidas, que podem não constar da lista acima referida. 

 Nas tarefas de anotação, as expressões anotadas como pausas preenchidas devem 

ser classificadas como tal, apenas, quando indicam hesitação por parte do falante.  

 

 4.2.2 Marcadores Discursivos (MD) 

 Um marcador discursivo pode ser representado por uma palavra ou uma frase que 

funciona, primariamente, como uma unidade de estruturação da linguagem falada. Para o 

ouvinte, um marcador discursivo assinala a intenção do falante em marcar uma fronteira no 

discurso. 

 Os marcadores discursivos representam, inerentemente, contribuições activas para o 

discurso, e assinalam tais actividades como uma mudança relativa à tomada e manutenção 

da vez do falante, desistência ou o início de um novo tópico. 

 Exemplo: 

 “Bem, o artigo do Eduardo Lourenço é luminoso como o próprio Eduardo 

Lourenço…” 
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 Alguns exemplos de marcadores discursivos: 

  Na verdade    Assim 

  De qualquer maneira/ forma  Agora 

  Sim     ok 

  Basicamente    Está(s) a ver? 

  Pronto     Então 

  Vejamos/ Digamos   Bem 

  Como     Sabes/ Vês 

  Não é     Bom 

 

 4.2.3 Termos Explícitos de Edição (TEE) 

 Os termos explícitos de edição são fillers que ocorrem dentro de uma disfluência 

editada. Consistem numa expressão acrescentada pelo falante reconhecendo a existência de 

uma disfluência. Tipicamente correspondem a frases curtas como: “Quer dizer”, 

“Desculpe”, “Perdão”, “Em vez de…”, “Ou melhor” etc. 

 Os termos explícitos de edição são raros e devem ser anotados apenas quando a 

palavra ou frase funciona, claramente, como tal. Importa salientar que eles podem ocorrer 

em qualquer parte da disfluência, inclusivamente, após a correcção e que as disfluências 

editadas podem conter mais do que um termo explícito de edição. Estes constituem 

elementos opcionais em todas as disfluências editadas. 

 Exemplo:  

 “(…) aquilo a que nós chamamos direita é o liberalismo, quer dizer, não há 

intervenção do Estado, funciona só o mercado.” 

 

 4.2.4 Apartes/ Parêntesis (A/P) 

 Os apartes ocorrem quando o falante produz um comentário lateral curto sobre um 

novo tópico e depois retoma o tema principal que estava em discussão. Podem ocorrer, 

também, quando o falante se dirige a alguém que não faz parte da conversação imediata 

(ex: quando uma pessoa entra numa sala durante um telefonema). Os apartes são 

acompanhados, frequentemente, por traços prosódicos, tal como, uma mudança na 

entoação ou a presença de uma pausa. Ocorrem em qualquer parte da produção. 
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Exemplos: 

“E a prova é que a direita pura e dura, {quem diz isto em Portugal como em 

toda a parte do mundo}, não gosta de Cavaco Silva, nunca gostou, nunca gostará.” 

“Bem, foi bom para o país, {acho eu}, porque poupou mais três semanas de 

campanha.” 

   

 Os parêntesis são semelhantes aos apartes, dado que representam observações 

breves que quebram a continuidade da produção principal, mas ao contrário dos apartes a 

informação adicionada é relativa ao tópico da produção principal. Apresentam, 

frequentemente, traços prosódicos similares aos apartes. 

 Exemplos: 

“Eu compreendo muito bem, {até porque estive, também, presente nas 

eleições de 86}, o desejo…” 

   

 Para efeitos de anotação, os apartes e os parêntesis não foram diferenciados, mas 

antes, foram agrupados como um único tipo de filler.  

 Ocasionalmente, uma pausa preenchida, uma repetição ou um marcador discursivo 

pode ocorrer dentro da extensão de um aparte ou parêntesis. Quando isso ocorre, os 

anotadores devem separar a designação da pausa preenchida ou do marcador discursivo 

como o seu próprio tipo de filler, dentro da extensão do filler principal. 

 Exemplos: 

“(…) percebe que 'tamos numa situação difícil porque isso foi {é  é um 

aspecto curioso} eu acho que não foi suficientemente sublinhado (…)” 

   

 Algumas palavras e frases bastante comuns poderão ser confundidas com os 

apartes/ parêntesis mas não devem ser anotadas como tal. Estas pequenas palavras carecem 

dos traços prosódicos que identificam os apartes/ parêntesis. “Penso que” e “Por exemplo” 

são exemplos comuns de termos que não correspondem a apartes/ parêntesis e que, 

portanto, não deverão receber nenhuma etiqueta especial. 
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 4.2.5 Pausas Plenas (PPL) 

 As pausas plenas constituem pausas silenciosas no discurso que poderão ser 

utilizadas para indicar incerteza sobre o que vai ser dito de seguida ou para auxiliar a 

estruturação do discurso. As pausas plenas tal como as preenchidas não acrescentam 

qualquer tipo de informação à conversação e não alteram o significado do que é produzido. 

 

4.3 Disfluências de edição 

 As disfluências de edição constituem porções do discurso nos quais a produção do 

falante não se apresenta completa, nem fluente. Em vez disso, o falante opta por corrigir ou 

alterar a produção, ou abandoná- la inteiramente, começando de novo. 

  

 4.3.1 Estrutura das disfluências de edição 

 Ao contrário das anteriores, este tipo de disfluência provoca uma alteração ou 

abandono de parte do que foi enunciado anteriormente. 

As disfluências de edição apresentam uma estrutura interna mais complexa que os 

fillers, consistindo numa deletable region (reparandum), num ponto de interrupção, editing 

phase (fase de edição - opcional) e a correcção: 

 

??Porção a substituir 

Consiste na porção original ou reparandum nas edições simples. Consiste na 

tentativa inicial do falante em formular uma produção que exibe algum tipo de 

disfluência e, que mais tarde, é corrigida ou abandonada (no caso do recomeço 

e das sequências abandonadas).  

 

??Ponto de interrupção 

Consiste no ponto em que o falante quebra o reparandum com um termo 

explícito de edição, uma repetição, uma revisão ou um recomeço. 

 

??Editing phase (Fase de edição) 

Trata-se de um componente opcional das disfluências editadas. Consiste numa 

porção acrescida (ex: “Quer dizer”, “Ou melhor”) produzida pelo falante 

reconhecendo a existência de uma disfluência. Pode ocorrer em qualquer parte 
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da disfluência, inclusivamente, após a correcção. Pode ser preenchida por um 

marcador discursivo, uma pausa preenchida ou um termo explícito de edição. 

As repetições não apresentam esta fase. 

 

??Correcção 

Porção do discurso que foi reparada pelo falante e que é fluente. Os recomeços 

e as sequências abandonadas não contêm correcção. 

 

4.3.2 Tipos de disfluências de edição 

As disfluências de edição podem ser divididas em três categorias principais: 

revisões, nas quais o falante modifica explicitamente e substitui uma porção do discurso; 

recomeços, nas quais o falante abandona a produção que tinha iniciado e começa de novo, 

e repetições, nas quais o falante repete a mesma palavra, parte de uma palavra ou de uma 

sequência de palavras mais do que uma vez. Além destas, apresentam-se, também, as 

sequências abandonadas nas quais a porção iniciada é totalmente abandonada. 

 

 4.3.2.1 Revisões (RV) 

 As revisões são semelhantes às repetições, no entanto, nestes casos a correcção que 

substitui o reparandum modifica o seu significado, em vez da sua simples repetição total 

ou parcial. As revisões podem alterar o significado global, ou podem modificá- lo ou 

clarificá- lo ligeiramente. Por exemplo: 

“Através [da] * digamos do acreditar dos mecanismos do mercado.” 

 

A espontaneidade dos diálogos torna frequente a ocorrência de revisões no 

discurso. Estes eventos constituem um tipo de disfluência onde os falantes voltam atrás e 

modificam ou repetem algo que tinham acabado de dizer (Yang, Heeman & Strayer, 2003).  

As revisões do discurso tendem a apresentar-se de acordo com uma estrutura 

padrão (Heeman & Allen, 1999; Levelt, 1983; cf. Yang, Heeman & Strayer, 2003) que 

consiste no reparandum, numa fase de edição opcional e numa correcção. Tal como já foi 

referido, o reparandum é a parte do discurso que é substituída ou cancelada. Depois, 

segue-se o ponto de interrupção e  a fase de edição, que  poderá consistir numa pausa 
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preenchida (ex: “ah”) ou num marcador discursivo (ex: “Quer dizer”). E por último, a 

correcção é a substituição do reparandum. (Yang, Heeman & Strayer, 2003). 

A correcção do erro surge de uma forma quase instantânea, e, aparentemente, 

automática (Postma, 2000). Um dos aspectos mais importantes das disfluências no 

discurso espontâneo é a gestão fonética do início da revisão (Benkenstein & Simpson, 

2003). 

 A revisão refere-se à correcção de erros sem ocorrência de reacção externa, 

frequentemente após um curto espaço de tempo a partir do momento da ocorrência do erro. 

Trata-se de um procedimento que implica a existência de sistemas de controlo 

especializados ou de monitorização que verificam a correcção da actividade motora 

contínua e do output de resposta (Postma, 2000). 

 A revisão consiste num procedimento comum tanto em conversação, como em 

monólogos (Postma, 2000). Estimou-se que mais de 50% dos erros no discurso são 

corrigidos pelo falante (Nooteboom, 1980, cf. Postma, 2000). Para além disso, uma frase 

em dez contém algum tipo de actividade de revisão (Nakatani & Hirschberg, 1994 cf. 

Postma, 2000). Apesar de um determinado número de teorias sobre a monitorização do 

discurso terem demonstrado um grande avanço, a nossa compreensão acerca dos processos 

que estão na sua base é, ainda, muito incompleta (Postma, 2000). 

 

4.3.2.2 Recomeços (RC) 

No caso dos recomeços, também conhecidos como false starts (falsas partidas), o 

falante abandona uma produção ou um constituinte, e não o corrige, nem o repete, parcial 

ou totalmente. Em vez disso, reestrutura a produção e começa de novo. Um recomeço 

poderá ser acompanhado por traços prosódicos, tais como a reposição do pitch. 

Nos recomeços a fase de correcção está vazia. Tipicamente, um recomeço não 

acrescenta informação ao discurso global. 

De seguida, apresentam-se exemplos nos quais o falante abandona uma produção 

ou constituinte e começa de novo, reestruturando completamente a produção original: 

“[Nós somo... ] * Nós todos neste momento somos filhos de Abril.” 

 

Contudo, por vezes, a produção original contém informação importante que pode 

não estar presente em nenhuma outra parte do discurso: 
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“…[e quando vamos a correr], * quando 'tamos a fazer exercício de manhã há-de 

perguntar às meninas p'onde é k elas olham, porque não sou só eu.” 

 

4.3.2.3 Repetições (RP) 

No caso das repetições, o reparandum é repetido na porção corrigida da produção. 

Nestes casos, ao retirar o reparandum o significado global do discurso não se altera. 

Importa salientar que nem todas as repetições são disfluências, pode ser, por exemplo, 

uma estratégia para enfatizar determinada informação (ex: “O Martins, ele é o mais 

baixinho mas reparem mulheres, reparem mulheres naqueles olhinhos todos meigos”). 

A repetição exige mais tempo e esforço por parte do falante e é redundante (Clark 

& Wasow, 1998). Para além disso, geralmente, tende a dificultar a compreensão da frase. 

Apesar de haverem boas razões para os falantes não repetirem palavras, eles continuam a 

fazê-lo frequentemente (Clark & Wasow, 1998). As repetições de palavras constituem uma 

das disfluências mais comuns do discurso espontâneo (Deese, 1984; Maclay & Osgood, 

1959, cf. Clark & Wasow, 1998). 

De um ponto de vista analítico, as correcções envolvendo a repetição de palavras 

representam um conjunto de sequências de reparação de interesse particular uma vez que 

permitem a análise directa das diferenças articulatórias e fonéticas quando o mesmo falante 

produz material lexical idêntico na correcção (Benkenstein & Simpson, 2003). 

Os falantes repetem, frequentemente, a primeira palavra dos constituintes 

principais, como por exemplo em “I uh I wouldn`t be surprised at that”. Repetições como 

esta dividem-se em 4 fases: um compromisso inicial com o constituinte (com “I”); a 

suspensão do discurso; um hiato na fala (preenchido por “uh”); e um recomeço do 

constituinte (“I wouldn`t…”) (Clark & Wasow, 1998). Uma análise da repetição de todos 

os artigos e pronomes em corpora extensos mostram que estas 4 fases reflectem diferentes 

princípios (Clark & Wasow, 1998). Os falantes planeiam as suspensões desde o início 

como um compromisso preliminar acerca do que se preparam para dizer. E a tendência 

para recomeçar um reconstituinte será tanto maior quanto maior for a disrupção causada 

pela paragem (Clark & Wasow, 1998). Os autores sugerem que os princípios que 

governam estas fases são gerais e não específicos da repetição.   

 

 



 23

4.3.2.3.1 Modelo “commit-and-restore” ou de repetição de palavras 

 O processo de repetição de uma palavra é, muitas vezes, tratado como um evento 

que não pode ser analisado (Deese, 1984; Holmes, 1988, cf. Clark & Wasow, 1998). Mas 

na realidade constitui uma sequência de processos, cada um com as suas próprias opções e 

limitações (Clark, 1996; Levelt, 1983, cf. Clark & Wasow, 1998). Assim, a repetição 

divide-se em 4 fases. 

 

Fase 1 – Compromisso Inicial 

 

Quando os falantes produzem uma palavra, eles geralmente comprometem-se com 

um ou mais constituintes que a contêm e em transmitir significado através deles (Clark & 

Wasow, 1998). 

 

Fase 2 – Suspensão do discurso 

 

Em princípio, os falantes podem suspender o discurso em qualquer ponto da frase 

(Levelt, 1989, cf. Clark & Wasow, 1998). Consideremos o exemplo dado pelos autores: 

 

“because you see I {-uh} some of our people, {-(clears throat)} who are doing Les, 

{-um} have to consider which paper {.} to do,” 

Por motivos de exposição, cada par de suspensões e recomeço – cada disrupção – 

está marcado com chavetas (Clark, 1996, cf. Clark & Wasow, 1998). Neste último 

exemplo, o falante suspende o seu discurso quatro vezes e, aparentemente, por diversos 

motivos. Ele pára após “I” para substituir por “some of our people who are doing Les”. 

Esta suspensão, como Levelt (1989, cf. Clark & Wasow, 1998) argumentou, é estratégica, 

porque depende do tipo de reparação que o falante pretende fazer. O falante pára depois de 

“people” talvez para pigarrear. Pára, também, após “LEs” e “paper”, talvez, por ainda não 

ter formulado o que pretendia dizer. A suspensão do discurso não é específica da repetição. 

Ocorre em diversos pontos e por muitas razões (Clark & Wasow, 1998). 
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Fase 3 – Hiato 

 

 O hiato é o material entre a suspensão e o recomeço do discurso – o material entre 

as chavetas. Os falantes podem fazer uma variedade de coisas durante um hiato, desde 

nada, até pausas preenchidas ou pigarreio (Clark & Wasow, 1998).  

 

Fase 4 – Recomeço do constituinte 

 

 Quando os falantes retomam o discurso após um hiato, possuem diferentes 

alternativas (Clark & Wasow, 1998). Considerando um exemplo de Luís Salgado Matos: 

“O Professor Freitas do Amaral usa um chapéu democrata cristão aliado, {eh…} 

perpétuo ou quase perpétuo {eh...} dos socialistas.” 

 

  Quando Luís Salgado Matos resume o discurso depois de dizer “usa um chapéu 

democrata cristão aliado”, ele simplesmente continua. Nestes casos, os falantes parecem ter 

duas alternativas principais: (a) podem recomeçar com um dos constituintes que 

interromperam; ou (b) podem continuar no ponto onde ficaram. As repetições surgem 

quando o falante opta pela primeira solução. Obviamente que os falantes não podem 

resumir o discurso enquanto não formularem algo, mas podem optar por atrasar o discurso 

o tempo que desejarem (Clark & Wasow, 1998). 

 

A repetição de palavras surge através de estratégias que resultam em quatro fases. 

Uma das estratégias é fazer um compromisso precoce na fase 1. Quando as pessoas falam 

sob pressão, podem optar por comprometer-se com um constituinte ao produzir a(s) sua(s) 

primeira(s) palavra(s), tão cedo quanto possível (Clark & Wasow, 1998). Uma forma 

comum desta estratégia é fazer um compromisso preliminar, produzindo a(s) primeira(s) 

palavra(s) na expectativa de suspender o discurso imediatamente. Em qualquer dos casos, 

assim que as pessoas resumem o discurso (fase 4) podem optar por continuar o constituinte 

ou recomeçá- lo. No recomeço, eles repetem a(s) primeira(s) palavra(s). É mais provável 

que optem por esta alternativa quando a paragem na fase 2 e 3 foi especificamente 

disruptiva. Pelo recomeço, restaura-se a continuidade do constituinte (Clark & Wasow, 

1998). 
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Todas estas quatro fases ocorrem numa variedade de circunstâncias. E é a sua 

combinação que leva à repetição de palavras (Clark & Wasow, 1998). De seguida, 

sublinham-se três hipóteses acerca da origem das repetições. 

 

4.3.2.3.2 Complexidade dos Constituintes  

No modelo “commit-and-restore” as repetições surgem enquanto os falantes tentam 

produzir os constituintes, especialmente os principais, como os sintagmas nominais, 

verbais e preposicionais, proposições e sentenças. Ao nível conceptual, os falantes 

seleccionam a mensagem que pretendem expressar, aproximadamente, um constituinte 

principal de cada vez. Ao nível sintáctico, eles escolhem as funções e os argumentos 

necessários para e mensagem, incluindo a enquadramento sintáctico. Ao nível fonológico, 

eles formulam as palavras e frases fonológicas necessárias à pronunciação, mas cada 

pequeno constituinte de cada vez (Ferreira, 1991; Meyer, 1996; Wheeldon & Lahiri, 1997; 

cf. Clark & Wasow, 1998). Obviamente, que estes três níveis se sobrepõem (Clark & 

Wasow, 1998).  

Se os falantes sentirem dificuldade em planear os constituintes principais, deverão 

apresentar problemas ao iniciá- los. Assim, será mais provável que parem antes da primeira 

palavra dessas unidades, sendo a situação seguinte mais provável a paragem após a 

primeira palavra e, por último, a alternativa menos provável será a paragem após a mesma 

(Boomer, 1965; Chafe, 1979, 1980; Ford, 1982; Holmes. 1988; Maclay & Osgood, 1959, 

cf. Clark & Wasow, 1998). 

Na perspectiva de alguns autores (Ferreira, 1991, Wheeldon & Lahiri, 1997, cf. 

Clark & Wasow, 1998), os falantes demoram mais tempo a iniciar constituintes complexos 

do que simples. Em parte, esta situação deve-se ao facto de ser necessário mais tempo para 

criar os planos articulatórios para os constituintes complexos do que para os simples. 

Clark & Wasow (1998) propõem que os constituintes mais difíceis de planear ao 

nível conceptual e sintáctico são os que possuem maior “peso gramatical” (grammatical 

weight). Relacionando-se a expressão “peso gramatical” com a quantidade de informação 

expressa num constituinte (Behaghel, 1909/1910; Hawkins, 1994; Wasow, 1997, cf. Clark 

& Wasow, 1998). 

Já foi reconhecido no Inglês que as palavras de função são repetidas com maior 

frequência do que as palavras de conteúdo (Fox & Jasperson, 1995; Holmes, 1988; Maclay 
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& Osgood, 1959; Stenström, 1987, cf. Clark & Wasow, 1998). As palavras de conteúdo 

referem-se a entidades, eventos, estados, relações e propriedades do mundo. 

Caracteristicamente, correspondem a nomes, verbos, adjectivos ou advérbios e o inventário 

de tais palavras na linguagem é aberto, com algumas palavras novas a ser adicionadas 

frequentemente (Clark & Wasow, 1998).  

As palavras de função, por oposição, são usadas para expressar as relações entre os 

elementos das frases, ou para indicar a sua função no discurso. Incluem as proposições, 

conjunções, artigos, verbos auxiliares e pronomes. O inventário das palavras de função é 

relativamente pequeno e estável (Clark & Wasow, 1998). 

No modelo “commit-and-restore”, as palavras de função serão repetidas mais 

frequentemente do que as de conteúdo por dois motivos: (1) tendem a surgir primeiro nos 

constituintes principais, e (2) tendem a ser mais acessíveis e fáceis de pronunciar. 

Assim, consensualmente com a hipótese da complexidade, as palavras de função 

tendem a ser repetidas mais frequentemente do que as de conteúdo (Clark & Wasow, 

1998). 

Relativamente ao Inglês, uma das razões para que as palavras de função sejam 

repetidas com tanta frequência deve-se ao facto de serem tão frequentes (Clark & Wasow, 

1998). 

 

4.3.2.3.3 Continuidade de elocução 

No modelo de commit-and-restore, a repetição de uma palavra está realmente 

relacionada com o facto de se pretender restaurar a continuidade do constituinte (Clark & 

Wasow, 1998). De acordo com a hipótese da continuidade os falantes preferem a 

continuidade da transmissão de um constituinte (Clark & Wasow, 1998). Esta hipótese 

conduz a diferentes predições testáveis. (a) Quando os falantes apresentam problemas em 

planear um constituinte, devem preferir atrasar antes do que após o terem iniciado. (b) No 

entanto, uma vez que se verifica a disrupção do constituinte, quanto mais significativa for a 

disrupção, maior a probabilidade de no recomeço haver a repetição da primeira palavra. (c) 

Assim que o recomeço do constituinte se efectuou devem tentar produzi- lo de forma 

contínua. Serão abordadas de seguida as três predições de forma sequencial (Clark & 

Wasow, 1998). 
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(a) Constituintes de começo 

 

 Pela primeira predição, os falantes preferem introduzir um atraso antes do que após 

o início de um constituinte (Clark & Wasow, 1998). Comparemos os seguintes exemplos 

de Luís Salgado Matos: 

“{eh...} eu acho que o Engenheiro Guterres” 

 “Eu, {eh...} correndo risco de baralhar as coisas,” 

 

 As frases demoram tempo a planear, por isso os falantes tendem a parar próximo do 

início (Clark & Wasow, 1998). Se estiverem a tentar produzir a frase completa de forma 

fluente, tendem a fazer mais pausas mesmo antes da palavra “Eu”, como faz Luís Salgado 

Matos no primeiro exemplo, do que após, como faz no segundo. O atraso no segundo 

exemplo provoca uma disrupção na continuidade da frase, ao contrário do que acontece no 

primeiro exemplo, onde a disrupção não se verifica (Clark & Wasow, 1998). 

 

 (b) Disrupções na transmissão 

 

 Os falantes suspendem, frequentemente, o seu discurso imediatamente após o início 

de um constituinte. A disrupção gerada, contudo, pode variar desde quase imperceptível 

até muito significativa (Clark & Wasow, 1998). Comparemos as disrupções presentes 

nestes quatro hiatos entre “I`s” descritos no estudo de Clark & Wasow (1998): 

Caso 1: “well I {} I got rather fed up of some of these youngsters,” 

Caso 2: “and I {-} I didn`t want him to tell them,” 

Caso 3: “yes, I {uh} I wound`t be surprised at that,” 

Caso 4: “but I {. You know,} I recognize, it was equally difficult for her,” 

 

No caso 1 não existe pausa; no caso 2 verifica-se uma pausa, mas nada mais; no 

caso 3 observa-se uma pausa preenchida e no caso 4 existe um marcador discursivo “you 

know” (Clark & Wasow, 1998). As disrupções variam de “mínima” como no caso 1 até 

“significativa” como no caso 4 (Clark & Wasow, 1998). Pela hipótese da continuidade, é 

mais provável que os falantes recomecem um constituinte à medida que a disrupção 

aumenta desde o caso 1 até ao caso 4 (Clark & Wasow, 1998). 
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A hipótese da continuidade prevê, ainda, que as disrupções devem conduzir a 

repetições apenas quando surgem imediatamente após o item a ser repetido (Clark & 

Wasow, 1998). 

A probabilidade de um falante recomeçar um constituinte é maior quanto mais 

severa for a disrupção (Clark & Wasow, 1998). 

 

(c) Continuidade após o recomeço 

 

  Assim que os falantes suspendem o seu discurso, preferem recomeçar o constituinte 

e transmiti- lo como um todo (Clark & Wasow, 1998). 

 Os falantes tendem a usar “ah” ou “hum”, essencialmente, quando antecipam 

longos atrasos (Clark, 1994; Smith & Clark, 1993, cf. Clark & Wasow, 1998). O uso de 

pausas plenas apenas reflecte a antecipação de atrasos mais curtos (Clark & Wasow, 1998). 

 Resumindo, os falantes tentam evitar a disrupção na transmissão dos constituintes 

principais (Clark & Wasow, 1998). Primeiro, existe uma maior probabilidade de atrasarem 

o discurso antes de iniciar um constituinte, do que após o seu início – mesmo sem repetir 

qualquer palavra. Segundo, há uma maior probabilidade de repetirem uma palavra, no 

restauro da continuidade do constituinte, à medida que a disrupção após essa palavra se 

torna mais significativa – desde um hiato nulo, a uma pausa silenciosa, a uma pausa 

preenchida ou a um marcador discursivo. Finalmente, tendem a realizar pausas com maior 

frequência antes de reiniciar o constituinte (Clark & Wasow, 1998). 

 

4.3.2.4 Sequências Abandonadas (AB) 

 As sequências abandonadas constituem porções de discurso que não são repetidas, 

nem revistas, mas antes são abandonadas completamente. Ao contrário dos recomeços, em 

que na reestruturação há uma continuidade do tópico, nas sequências abandonadas o tópico 

iniciado é abandonado completamente. Portanto, tal como nos recomeços, a fase da 

correcção também está vazia. 

 

4.4 Análise das disfluências 

A disfluência é conhecida como um fenómeno que ocorre com maior frequência no 

diálogo do que no monólogo (Oviatt, 1995, cf. Nicholson et al., 2003). As explicações 
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sobre este facto envolvem duas perspectivas. Uma associa a disfluência a estratégias 

activas para a criação de um terreno comum, o acumular de conhecimento que os 

interlocutores partilham conscientemente (Brennan & Clark, 1996; Clark & Marshall, 

1981; Plauché & Shriberg, 1999, cf. Nicholson et al., 2003), enquanto a outra encara as 

disfluências como um resultado acidental da carga cognitiva (Bard & Ayllet & Lickley, 

2002, cf. Nicholson et al., 2003), que aumenta necessariamente quando o falante tem que 

processar a produção que ouviu enquanto compõe as suas. 

Na perspectiva estratégica, a disfluência é uma de muitas estratégias intencionais 

que os falantes empregam para manter o contacto. Clark & Wasow (1998, cf. Nicholson et 

al., 2003) argumentaram que as disfluências de repetição são colocadas estrategicamente 

para assinalar dificuldades em curso na produção de um enunciado, no qual o falante se 

encontra, todavia, empenhado. Demonstra-se a existência de pistas prosódicas que 

assinalam uma intenção estratégica nas reparações por repetição. (Plauché & 

Shriberg,1999, cf. Nicholson et al., 2003).  

O trabalho de Levelt providenciou um enorme ímpeto à pesquisa sobre as 

disfluências no discurso espontâneo. O seu modelo (1989, cf. Howell, 2003) apresenta um 

largo alcance e tem influenciado muitos outros modelos. Este autor estabeleceu um padrão 

no sentido de que um modelo adequado das disfluências no discurso espontâneo deve 

aspirar a conseguir explicar a maioria, senão todos, os fenómenos que o mesmo autor 

explicou. 

 Um aspecto partilhado pelo modelo de Levelt e muitos outros é que a criação do 

output do discurso envolve uma certa hierarquia, envolvendo passos fonéticos e lexicais. O 

controlo do discurso fluente surge quando todos os passos são exactos. Inversamente, as 

disfluências ocorrem quando um dos níveis do sistema hierárquico funciona mal, dando 

origem a um erro (Nicholson, 2003).  

Uma das razões que leva os cientistas cognitivistas, que trabalham em linguagem, a 

interessarem-se por este tópico relaciona-se com o facto das disfluências serem uma parte 

normal da fala e ocorrerem numa taxa de cerca de 6 palavras em 100 (Bortfeld et al., 2001 

& Fox Tree, 1995, cf. Ferreira & Bailey, 2004). Outra razão que salienta a importância das 

disfluências é que aquelas que introduzem conteúdo lexical – de que são exemplos, as 

repetições, os abandonos, as revisões e os recomeços – dão origem a uma frase 

agramatical. 
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Uma terceira razão é que a compreensão do parser (processador mental) para lidar 

com as disfluências, poderá esclarecer a arquitectura básica de compreensão na qual se 

incluem tais mecanismos (Ferreira & Bailey, 2004). Considerando uma reparação, tal 

como “como está - como foi dito já várias vezes”. Ao nível descritivo, sabemos que o 

parser integra “como está” como parte da frase e depois a agramaticalidade da sequência 

“como está como foi dito” é tratada como a evidência da presença de uma disfluência. A 

sequência “como está” seria então excluída da estrutura deixando apenas “como foi dito” 

(Ferreira & Bailey, 2004). A descrição dos processos relevantes relaciona-se com o que 

foi proposto para a análise das frases garden path (por vezes chamadas frases labirinto2). 

As frases garden path contêm uma ambiguidade sintáctica temporária que leva o parser 

(analisador sintáctico) a construir uma análise sintáctica incorrecta tentando depois 

reformulá- la quando encontra uma palavra que não pode ser integrada naquela estrutura. 

Esta semelhança aumenta a possibilidade do processo de realização da reanálise garden 

path e dos processos envolvidos na disfluência serem, de facto, semelhantes (Ferreira & 

Bailey, 2004).  

Se pensarmos no sistema de compreensão humana sob a perspectiva do que ele 

evoluiu, parece razoável assumir que foram desenvolvidas ferramentas capazes de lidar 

com a “sujidade” de um input fácil e eficientemente (Ferreira & Bailey, 2004). Foi 

observado um grande progresso na psicolinguística ao focar a sua atenção nas frases 

“standard”, mas segundo Ferreira & Bailey (2004) é, agora, altura de aceitar o desafio de 

tentar compreender o processamento do input real em toda a sua complexidade. Os 

melhores programas irão associar estas duas linhas de pesquisa para que o resultado seja a 

compreensão do processo de criação das estruturas linguísticas em tempo real, em frases 

reais e faladas (Ferreira & Bailey, 2004). 

Através da análise de um corpus de frases extenso, os linguistas computacionais 

desenvolveram ferramentas para identificação de disfluências, previsão da sua localização 

e, ainda, para o uso das mesmas como informação (Ferreira & Bailey, 2004). A análise 

prosódica do discurso revelou que a sequência reparada não está acusticamente marcada, 

mas a porção reparadora da disfluência é falada, frequentemente, com características 

acústicas distintivas. Isto significa que o parser não recebe nenhum aviso prosódico de 

                                                 
2 Frases Labirinto são aquelas em que o leitor constrói uma estrutura sintáctica e, num determinado momento 
da frase, percebe que aquela estrutura estava errada e que precisa de a reconstruir, como no exemplo 
seguinte: “Vendem-se meias para senhoras pretas e baratas” (Coscarelli, 2002) 
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uma disfluência e, portanto, à medida que o reparandum é processado, o parser não o pode 

designar como tal porque parece ser uma sequência linguística standard; as pistas 

prosódicas que estão disponíveis ocorrem na correcção. Assim, o parser recebe esta 

combinação de pistas indicando que a deve encaixar na reanálise da disfluência: prosódia 

distintiva, associada a estruturas sintácticas fora do normal (Ferreira & Bailey, 2004). 

 Os psicolinguistas examinaram como é que as disfluências influenciam um 

significado de alto nível. Descobriram que as disfluências são úteis para dividir, num 

discurso, os referentes dados ou nele já estabelecidos, dos que são novos (Ferreira & 

Bailey, 2004). Alguns trabalhos têm examinado o que as disfluências revelam acerca da 

confiança que os falantes têm nas suas frases. Outras evidências sugerem que as pessoas 

têm menos problemas em entender frases com pausas preenchidas e repetições do que 

frases com revisões, e que a dificuldade em lidar com uma revisão é ainda maior quando o 

falante produz uma palavra incorrecta na sua totalidade em vez de a ter truncado (Ferreira 

& Bailey, 2004). Apenas recentemente, os psicolinguistas começaram a interessar-se pelo 

efeito que as disfluências têm nas operações de construção de um constituinte realizadas 

pelos humanos em tempo real (Ferreira & Bailey, 2004). 

Tal como têm mostrado alguns estudos de produção do discurso (ex., Dell, 1986; 

Fromkin, 1973; Garrett, 1975; Levelt, 1989; Smith & Clark, 1993, cf. Brennan & Schober, 

2001), o discurso espontâneo é sistematicamente moldado pelos problemas que os falantes 

encontram enquanto planeiam as suas mensagens, recuperam itens lexicais e articulam o 

plano de discurso. Por exemplo, a análise de corpora mostra que as interrupções estão 

localizadas, geralmente, muito perto da palavra que deu origem ao problema, uma vez que 

os falantes à medida que monitorizam o seu discurso interrompem-no assim que 

descobrem algum problema (Levelt, 1989; Nooteboom, 1980, cf. Brennan & Schober, 

2001) apesar de Blackmer & Mitton, 1991 (cf. Brennan & Schober, 2001), referirem que 

quando as interrupções são seguidas imediatamente por revisões, os problemas devem ter 

sido detectados antes da interrupção. Se o problema é detectado após uma palavra 

problemática ter sido produzida, o falante tenderá a finalizar a palavra (mas não a frase) 

antes de parar para a reparar (Levelt, 1989, cf. Brennan & Schober, 2001). Levelt descobriu 

que quando uma interrupção ocorre no meio de uma palavra, o problema é com a palavra 

interrompida (Levelt, 1983, 1989, cf. Brennan & Schober, 2001); portanto, uma palavra 

interrompida poderá assinalar o que o falante não quer dizer.  
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 4.5 Disfluências e a Percepção 

Uma solução intuitivamente apelativa para o problema da compreensão de como as 

disfluências são geridas durante a compreensão é assumir que o parser as ignore porque 

elas não correspondem a itens linguísticos e, portanto, são irrelevantes para a tarefa de 

construção de uma interpretação (Ferreira & Bailey, 2004). Um problema que surge nesta 

sugestão baseia-se na assumpção de que as disfluências são não- linguísticas, uma ideia que 

está longe de ser consensual. Mas colocando esta preocupação de lado, o problema com a 

proposta de que as disfluências são ignoradas é o de o encarar como um processo de 

“filtragem” (Ferreira & Bailey, 2004).  

A filtragem pressupõe que o parser deve remover as disfluências de modo a poder 

processar o input “limpo”, consistindo apenas em palavras e pistas acústicas canónicas 

(Ferreira & Bailey, 2004). Esta solução não deve resultar porque, como se sabe, o sistema 

de compreensão da linguagem opera incrementalmente: o input é interpretado tal como é 

recebido, e o sistema ainda tenta prever as palavras e a estrutura (Ferreira & Bailey, 2004).  

Portanto, não pode ser possível que o parser comece a construir os constituintes 

apenas quando as disfluências foram eliminadas do input (Ferreira & Bailey, 2004). Além 

disso, considerando o exemplo citado no artigo dos mesmos autores, “That Vermeer – uh 

where is “The Love Letter” um what museum is it is it in”. Repare-se que o pronome “it” 

na correcção deve encontrar o seu antecedente “The Love Letter” no reparandum, a parte 

da frase que foi produzida com erro. Se a filtragem fosse a solução adequada, o pronome 

não teria um antecedente, mas as pessoas interpretam a frase como se tivesse (Ferreira & 

Bailey, 2004). Conclui-se, portanto, que o parser processa as disfluências como parte da 

tarefa normal de construção da interpretação (Ferreira & Bailey, 2004). Importa saber, 

então, como é que o mecanismo de criação das estruturas e de gestão das disfluências está 

coordenado (Ferreira & Bailey, 2004). 

 

4.6 Perspectivas sobre as disfluências 

As disfluências têm sido vistas sob duas perspectivas (Clark & Wasow, 1998). 

Numa são tratadas, essencialmente, como o resultado de um processo que, uma vez 

iniciado, continua sem intervenção, denominando-se neste caso de processos puros. 

Vejamos o exemplo apresentado pelos autores anteriormente, “yes, I uh I wouldn`t be 
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surprised at that, -- I really wouldn`t” o falante poderá ter repetido “I” porque era a palavra 

mais activa quando resumiu o discurso após “uh” e não conseguiu evitar a sua produção 

(Clark & Wasow, 1998). Na outra perspectiva, as disfluências são observadas, 

essencialmente, como sendo o resultado de algumas estratégias – processos com opções 

sob controlo da pessoa (Clark & Wasow, 1998). No exemplo referido anteriormente, o 

falante poderá ter repetido “I” porque, usando as palavras de Maclay & Osgood (1959, cf. 

Clark & Wasow, 1998) ele queria “produzir algum tipo de sinal, que significa 

efectivamente, «Eu ainda estou a falar – não me interrompas!»”. As estratégias usadas, 

geralmente, apelam a intenções, propósitos e monitorização (Clark & Wasow, 1998). 

Contudo, estas duas perspectivas oferecem visões complementares das disfluências. 

A maioria dos processos puros desdobram-se ao serviço das estratégias – 

fundamentalmente, relacionam-se com o que os falantes tentam fazer quando falam. Em 

simultâneo, nenhuma estratégia pode funcionar sem o processo de desdobramento dos 

processos puros (Clark & Wasow, 1998). 

 

4.7 Disfluência e Sintaxe 

A análise de corpora falados revelou que os falantes tendem a ser disfluentes em 

localizações sintácticas particulares (Ferreira & Bailey, 2004). Por exemplo, pausas 

preenchidas e repetição de palavras são mais comuns no início das frases e outros 

constituintes complexos (Ferreira & Bailey, 2004). Em muitas frases labirinto (garden 

path), o parser deve escolher entre uma estrutura mais simples ou mais complexa. Se o 

parser pode usar a informação da co-ocorrência envolvendo disfluências, então, a presença 

de “ah” ou de uma palavra repetida poderá servir como uma ajuda na escolha de uma 

alternativa mais complexa. Esta previsão tem sido suportada por trabalhos recentes 

(Ferreira & Bailey, 2004). Uma pessoa que ouve “Bush spoke to Blair and uh the media 

reported the story” terá maior probabilidade em assumir “the media” como sendo o sujeito 

de uma nova frase do que outra pessoa que ouve a mesma frase sem qualquer disfluência 

ou com uma disfluência numa localização não-diagnosticada. Este efeito ocorre porque 

“uh” precede um sintagma nominal (SN) e esse SN representa um papel que é 

temporariamente ambíguo: ou se trata da parte final do complemento de “spoke to” ou se 

trata do início de uma nova oração (Ferreira & Bailey, 2004). A disfluência aponta para a 

segunda hipótese de análise porque as disfluências tendem a preceder os inícios das 
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orações e, deste modo, o parser tem uma pista sobre a estrutura correcta. Portanto, este 

parece utilizar as disfluências como informação útil (Ferreira & Bailey, 2004). 

Uma palavra ou séries de palavras que são produzidas erradamente e depois 

reparadas podem, também, causar problemas de compreensão, porque o parser não recebe 

nenhum aviso desse erro (lembremos que as pistas prosódicas da disfluência não estão no 

reparandum mas na correcção) (Ferreira & Bailey, 2004).  

 

4.8 Compromissos prévios 

Na repetição, os falantes fazem aquilo que se denomina por um compromisso 

prematuro: eles produzem uma palavra e depois suspendem o discurso imediatamente 

(Clark & Wasow, 1998). A hipótese de compromisso assenta no facto de muitos destes 

compromissos não serem meramente prematuros, mas antes preliminares: até ao ponto em 

que cada falante ao assumir um compromisso, já está à espera, que num determinado nível 

do processo, suspenda o seu discurso. Para testar esta hipótese é necessário observar a 

prosódia da repetição (Clark & Wasow, 1998). 

 

?? Dois tipos de interrupção 

 

 Como é que os falantes suspendem o seu discurso? No início, a resposta parecia 

óbvia. Eles param simplesmente. Mas param porquê? Os falantes podem interromper as 

suas produções em diversos pontos do processo (Clark & Wasow, 1998). 

 Muitas vezes, os falantes interrompem o seu discurso entre palavras e, outras vezes, 

dentro das palavras. Eles não tomam estas decisões ao acaso (Brédart, 1991; Levelt, 1983, 

1989; Nooteboom, 1980, cf. Clark & Wasow, 1998). Nas suas auto-           -revisões 

raramente interrompem uma palavra quando está correcta por si só, mas fazem-no com 

frequência quando isso não se verifica. Como Levelt (1989, cf. Clark & Wasow, 1998) 

apontou, “Palavras que não constituem erros por si só tendem a ser completadas antes da 

interrupção.” Levelt (cf. Clark & Wasow, 1998) propôs uma estratégia para descrever esta 

descoberta: “Ao interromper uma palavra, o falante assinala ao interlocutor que aquela 

palavra constitui um erro. Se a palavra está completa, o falante pretende que o ouvinte 

interprete a transmissão como estando correcta.” Assim, sempre que os falantes 

completarem uma palavra, estão a assinalar a sua correcção – pelo menos naquele 
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momento. Este processo denomina-se estratégia da palavra completa (Clark & Wasow, 

1998). 

 

4.9 Compromissos  articulatórios 

Os fragmentos reflectem compromissos articulatórios. Com base na monitorização, 

o falante interrompe a sua articulação para indicar que não está correcta. Alguns 

compromissos articulatórios podem ser preliminares, e outros podem não o ser (Clark & 

Wasow, 1998). 

Se os fragmentos surgem como interrupções ao nível fonológico ou articulatório, 

devem ser diferentes dos órfãos (“orphans”) e das palavras intactas. Pela estratégia da 

palavra completa, os falantes interrompem uma palavra apenas quando esta constitui um 

erro. Por definição, as primeiras ocorrências nas repetições não são erros – pelo menos à 

superfície – portanto, poucos deles serão fragmentos (Clark & Wasow, 1998).  

Ao contrário da repetição de palavras, a repetição de fragmentos é quase sempre 

instantânea (Clark & Wasow, 1998). 

Assim, coloca-se a questão: porquê que as pessoas iniciam palavras como no 

exemplo do Rui Machete: “(…) autoridade como se viu ao longo do tempo em que do... 

em que comandou o partido (…)”, quando já formularam a sua substituição? Uma hipótese 

é a assumpção de compromissos articulatórios. Os falantes comprometem-se a continuar o 

seu discurso. Quando Rui Machete continua “do tempo em que do... (dominou)” apesar 

dos seus planos para substituir dominou por comando, ele cria a ilusão da continuidade da 

elocução. 

 

4.10 Compromissos Sintácticos 

Através destes argumentos, quando os falantes interrompem o nível sintáctico após 

determinadas palavras de função, estão a fazer compromissos preliminares não só com as 

palavras em si mesmas, mas também com os constituintes que elas iniciam. O resultado é 

um órfão fonológico. A produção de órfãos (“Im”) é maior e mais exaustiva do que a de 

fragmentos (“th-“) e a de palavras intactas (“I am”). Se estes factos estiverem correctos, os 

primeiros itens de muitas repetições deverão ter estas realizações, o que de facto se verifica 

(Clark & Wasow, 1998). 
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4.11 Compromissos por Defeito (“Default commitments”) 

Os falantes produzem com frequência aquilo a que se poderá chamar de “quase 

repetições” (Clark & Wasow, 1998), como quando um falante ao chamar Adam substitui o 

“a” por “an”. 

 

(c) “we`re in a {.} an intolerable position,” 

 

As “quase repetições” dividem-se pelo menos em três categorias possíveis (Clark & 

Wasow, 1998). Ao primeiro tipo dá-se o nome de substituições: suponhamos que o 

planeamento sintáctico original do Adam3 era dizer “a terrible”. Ele analisa ambas as 

palavras no nível fonológico, onde são formuladas como “a.ter.ri.ble”. Mas, depois de ter 

iniciado o discurso, muda de ideia e decide dizer “an intolerable”. Portanto, esta situação 

leva-o a interromper “a.ter.ri.ble” após a primeira sílaba, a formular “a.nin.tol.e.ra.ble” e a 

articular esta última. O resultado é o fragmento “a-“ seguido por “an intolerable position” 

(Clark & Wasow, 1998). 

Ao segundo tipo dá-se o nome de reparadores de palavras. Tal como antes, o 

planeamento original do Adam era dizer “a terrible”, mas desta vez ele envia “a” ao nível 

fonológico, onde é formulado e articulado como o órfão “a”. Tal como anteriormente, 

Adam muda de ideia e decide dizer “an intolerable”. Neste sentido, envia as duas palavras 

para o nível fonológico, formula “a.nin.tol.ra.ble” e articula-o. O resultado é o órfão “a” 

seguido de “an intolerable position” (Clark & Wasow, 1998). 

Ao terceiro tipo atribui-se o nome de recomeços. Suponhamos que devido à pressão 

do tempo, Adam sente que tem de começar a falar apesar de ainda não ter formulado o 

lexema seguinte. Então, ele formula um incumprimento “a” ao nível sintáctico e envia-o ao 

nível fonológico, onde é formulado e articulado como o órfão “a”. Depois, assim que 

escolheu “intolerable” como sendo a próxima palavra, envia “an intolerable” para o nível 

fonológico, formula-o como “a.nin.tol.e.ra.ble” e articula-o. Tal como nos reparadores de 

palavras, o resultado é o órfão “a” seguido de “an intolerable position” (Clark & Wasow, 

1998). 

Assim, a primeira ocorrência de uma quase repetição do Adam, poderia reflectir 

três compromissos distintos. Numa substituição, reflectiria um compromisso articulatório, 
                                                 
3 Falante pertencente ao estudo de Clark & Wasow (1998) no seu artigo “Repeating Words in Spontaneous 
Speech” 
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não necessariamente preliminar. Numa reparação de palavra, reflectiria um compromisso 

sintáctico preliminar com a palavra “a”. Num recomeço, reflectiria um compromisso 

sintáctico preliminar com um pronome nominal indefinido (Clark & Wasow, 1998). 

 

5. Outros trabalhos de pesquisa recentes 

  A nível internacional, foram já realizados diversos trabalhos de pesquisa sobre esta 

matéria. Alguns trabalhos foram apresentados no encontro - Disfluency in Spontaneous 

Speech Workshop (DISS). 

 De seguida, salientam-se alguns que serviram de base para o presente trabalho. 

 Clark & Wasow em 1998, no artigo designado “Repeating Words in Spontaneous 

Speech”, efectuaram um estudo sobre a repetição das palavras no discurso espontâneo. 

 Postma, em 2000, realizou um estudo sobre a detecção de erros durante a produção 

do discurso, fazendo uma revisão dos modelos de monitorização da fala, tendo apresentado 

os resultados do mesmo num artigo denominado “Detection of errors during speech 

production: a review of speech monitoring models”. 

Brennan & Schober em 2001, descreveram os resultados da sua pesquisa no artigo 

“How Listeners Compensate for Disfluencies in Spontaneous Speech”, com o objectivo de 

tentar perceber como é que os ouvintes compensam as disfluências do discurso espontâneo 

na compreensão do mesmo. 

Bard, Lickley & Aylett, publicaram o artigo “Is disfluency just difficulty?”, em 2001, 

onde procuraram relacionar as disfluências com problemas ao nível da monitorização e 

planeamento no decorrer da produção do discurso. 

Rodriguez et al., realizaram um estudo, em 2001, referido no artigo “Annotation 

and analysis of disfluencies in a spontaneous speech corpus in Spanish” onde foram 

anotadas e analisadas detalhadamente as disfluências de uma base de dados, englobando 

227 diálogos em Espanhol. 

Ainda em 2001, Lickley, efectuou um estudo descrito no artigo “Dialogue Moves 

and Disfluency rates” onde tenta examinar a interacção entre as taxas de ocorrência dos 

diferentes tipos de disfluência e o tipo de produção oral (“dialogue moves”) dentro de um 

corpus de tarefas de diálogo orientadas humano-humano. 

Clark & Tree, publicaram, em 2002, o artigo “Using uh and um in spontaneous 

speaking”. Neste estudo pretendeu-se analisar se os falantes usam uh e um para anunciar 
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que vão iniciar o que eles esperam como sendo um atraso menor (uh), ou maior (um) na 

fala. 

 Em 2003, Benkenstein & Simpson apresentaram um estudo, sobre as correlações 

fonéticas da auto-reformulação envolvendo a repetição de palavras no discurso espontâneo 

alemão, num artigo intitulado “Phonetic correlates of self-repair involving word repetition 

in German spontaneous speech”. 

Em 2003, surge um artigo designado por “The intentionality of disfluency: Findings 

from feedback and timing”, relativo a um estudo sobre a intencionalidade das disfluências, 

realizado por Nicholson et al. 

 Henry & Pallaud publicaram, em 2003, o artigo “Word fragments and repeats in 

spontaneous spoken French” relativo aos fragmentos de palavras e repetições no discurso 

espontâneo francês. 

 Yang, Heeman & Strayer apresentaram, em 2003, os resultados da sua pesquisa 

relativa à verificação acústica das anotações das reformulações do discurso, num artigo 

intitulado “Acoustically verifying speech repair annotations”. 

Howell, também em 2003, apresentou um artigo intitulado “Is a perceptual monitor 

needed to explain how speech errors are repaired”, onde tentou perceber se haverá 

necessidade de uma monitorização perceptiva para explicar como são reparados os erros do 

discurso. 

Ferreira & Baley, em 2004, publicaram o artigo “Disfluencies and human language 

comprehension”, no qual relacionam o tema da disfluência com a compreensão humana. 

Henry, Campione, & Véronis (2004) publicaram o artigo “Répétitions et pauses 

(silencieuses et remplies) en français spontané”, onde estudam a interacção entre as 

repetições e as pausas (plenas e preenchidas). 

A autora francesa, Sandrine Henry, publicou, em 2005, o artigo “Repeats in 

spontaneous spoken French: the influence of the complexity of phrases” onde relacionou as 

repetições no discurso espontâneo francês com a complexidade das frases. 

Um outro artigo interessante intitula-se “Pauses and hesitations in French 

spontaneous speech” realizado por Campione & Verónis em 2005 onde tentam relacionar 

as pausas (plenas e preenchidas) com as hesitações no francês espontâneo. 

Um outro estudo, ainda, bastante relevante para o presente trabalho, surgiu 

contemplado no artigo  “A quantitative study of disfluencies in French broadcast 
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interviews”, em 2005 realizado por Mareüil et al., no qual se apresentam os resultados 

relativos a um estudo que pretendeu quantificar as disfluências no francês em entrevistas 

transmitidas por meio audiovisual. 
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Capítulo III – O Corpus 

  

1. Exemplos de corpora usados em estudos de disfluências  

 Começando por fazer uma breve referência a outros estudos no mesmo âmbito do 

presente trabalho, salienta-se o estudo francês descrito no artigo “A quantitative study of 

disfluencies in French broadcast interviews” (Mareüil, 2005) onde foi utilizada uma 

gravação de 9h de um programa televisivo francês “L’Heure de Vérité”, no qual é 

entrevistada, em cada hora, uma personalidade da sociedade civil e política, por três 

jornalistas e um moderador. 

 No trabalho de pesquisa de Henry et al. (2004), “Répétitions et pauses (silencieuses 

et remplies) en français spontané”, mostra-se uma forte associação entre as repetições e as 

pausas, e mais especificamente, as pausas preenchidas, num corpus de discurso espontâneo 

retirado do “Corpus de Référence du Français Parlé” (CRFP)4, composto por 8500 

palavras e 54 minutos de fala, onde intervêm 10 locutores diferentes (5 homens e 5 

mulheres). As partes seleccionadas correspondem aos monólogos onde o locutor fala sobre 

a sua profissão, conta as suas recordações, as suas memórias etc. e responde a questões de 

um entrevistador (que não faz parte das partes seleccionadas). 

 Um outro corpus, diz respeito ao estudo apresentado no artigo  “Word fragments 

and repeats in spontaneous spoken French” (Henry & Pallaud, 2003) onde o mesmo era 

composto por 1.000.382 palavras, que correspondem a 283 situações de discurso 

espontâneo e envolve 794 falantes diferentes. Este corpus é composto pela parte principal 

do Corpaix (um corpus numérico que foi criado através do trabalho da equipa Groupe 

Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) nos últimos 25 anos, actualmente DEscription 

Linguistique Informatisée sur Corpus (DELIC)). As transcrições foram realizadas 

conforme as convenções estabelecidas pela GARS. 

 Clark & Wasow (1998) no estudo “Repeating Words in Spontaneous Speech” 

analisaram todas as repetições de artigos e pronomes em dois grandes corpora de discurso 

espontâneo mostrando que existem quatro fases inerentes à repetição que reflectem 

diferentes princípios. Para além disso, argumentam, também, que estes princípios que 

governam essas fases são gerais e não específicos das repetições. 

                                                 
4 Disponível em http://www.up.univ-mrs.fr/delic/crfp 
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 No estudo “The intentionality of disfluency: Findings from feedback and timing” 

utilizaram-se as disfluências do corpus MONITOR. Este corpus utiliza uma variante do 

map task. Nesta versão do MONITOR task, os sujeitos estão sentados perante o monitor de 

um computador que contém um mapa de uma localização fictícia que inclui um percurso 

desde um ponto de início marcado até ao tesouro escondido. Os sujeitos são responsáveis 

por ajudar um ouvinte distante a reproduzir o percurso. Procederam à gravação em vídeo 

das suas instruções com um microfone direccional e a direcção dos seus olhares foi 

gravada por um eye-tracker acoplado ao ecrã. 

  

 2. O nosso corpus 

 O presente estudo, tal como os referidos anteriormente, pretendia, também, obter 

amostras de discurso espontâneo. Neste sentido, procedeu-se à gravação de programas 

televisivos de diferentes formatos, como por exemplo, debates, entrevistas e reality-shows. 

Em todos os casos, analisaram-se, apenas, os entrevistados, excluindo os jornalistas e 

apresentadores, uma vez que o seu discurso é previamente estabelecido retirando a 

espontaneidade do mesmo. 

Labov (cf. Mareüil, 2005) distingue entre discurso casual (ex: nas conversações 

diárias) e um discurso cuidado (ex: numa situação de entrevista). Obviamente, que ainda se 

podem considerar outros graus de discurso mais ou menos coloquial. No entanto, neste 

caso torna-se desnecessário, uma vez que este estudo envolve, definitivamente, um tipo de 

discurso cuidado, por se basear em programas de televisão nas quais os jornalistas/ 

apresentadores colocam questões a políticos ou pessoas representantes da sociedade civil. 

Portanto, nos diálogos em estudo, os papéis dos diferentes interlocutores foi previamente 

estabelecido e aceite por ambas as partes. Tratam-se de conversações, pelo menos, 

parcialmente preparadas e públicas, uma vez que são transmitidas televisivamente. A 

interacção é assimétrica, por ser guiada e a situação de conversação apresenta um carácter 

formal. 

 

 2.1. Programas televisivos gravados 

 Os programas gravados foram: “Diga Lá Excelência” do dia 26/ 02/ 06 da RTP2, 

onde foi analisado o discurso do Ministro Vieira da Silva (Ministro do Trabalho e da 

Solidariedade); “Primeira Companhia” do dia 16/10/2005 da TVI, onde se analisou o 
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discurso da primeira entrevistada – Vânia e “Prós e Contras” do dia 23/ 01/ 06 da RTP1 

onde se analisou o discurso dos 4 entrevistados: André Gonçalves Pereira, João Caraça, 

Luís Salgado Matos e Rui Machete.  

 

 2.2 Gravação 

 As gravações foram realizadas no formato DVD nos dias acima referidos, tendo 

sido, posteriormente, extraído o sinal sonoro para mais tarde se proceder à fase de anotação 

com o programa “Transcriber”. 

 

 2.3 Ferramentas utilizadas 

O programa informático Transcriber constitui uma ferramenta útil para transcrever, 

segmentar e etiquetar o discurso oral (Barras C. et al., 1998; Barras C. et al., 2000). Como 

instrumento fundamental na anotação manual dos sinais do discurso, o Transcriber fornece 

uma interface gráfica de fácil utilização para segmentar longas gravações de discurso, 

transcrevê- las e etiquetá- las de acordo com as tomadas de vez (turns), as mudanças de 

tópico e condições acústicas. Foi concebido, especialmente, para a anotação de gravações 

de notícias da rádio, para criação de corpora usados no desenvolvimento de sistemas de 

transcrição de notícias radiofónicas, mas as suas características poderão ser consideradas 

úteis noutras áreas de pesquisa do discurso, como é o caso do presente trabalho. Os 

ficheiros transcritos através do Transcriber são criados no formato XML. 

O Transcriber foi desenvolvido com a linguagem de programação Tcl/Tk e 

extensões C. Conta com a extensão de som, que suporta a maioria dos formatos de áudio. 

Foi testado em vários sistemas Unix (Linux, Sun Solaris, Silicon Graphics) e Windows. 

Finalmente, o Transcriber é distribuído como um software gratuito sob a licença pública 

da GNU General. Esta situação deve-se a diferentes motivos, segundo os seus autores: 

?? Para encorajar as pessoas a realizarem transcrições; 

?? Para facilitar a partilha de corpora: uma vez que corpora desenvolvidos em 

locais diferentes serão mais consistentes se forem produzidos com uma 

ferramenta comum; 

?? Porque ao tornar o Transcriber disponível para pesquisa, de uma forma 

mais ampla, aumenta a sua qualidade; uma vez que os autores esperam que 

o feedback que irão receber em termos de sugestões, contribuições e 
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referências a erros serão mais importantes do que o tempo dispendido na sua 

distribuição e na organização da discussão sobre ele; 

?? Por último, porque o modelo de software gratuito adquire cada vez mais 

sucesso. 

 

 2.4 Anotação 

 De forma a tornar o material em estudo eficaz para posterior investigação é 

fundamental que seja transcrito e anotado com a melhor qualidade possível. 

 A fase de anotação atravessou diferentes fases, a primeira das quais constituiu a 

anotação das tomadas de vez dos falantes cujo discurso se caracterizava, essencialmente, 

pela espontaneidade. De seguida, transcreveu-se o discurso oral de cada um durante um 

período de 4 minutos, iniciando-se a contagem a partir do início da intervenção de cada um 

e suspendendo-se a mesma, sempre que a respectiva intervenção era interrompida.  

Numa fase posterior, procedeu-se à anotação de acordo com os diferentes tipos de 

disfluência: Pausas Preenchidas – PP, Pausas Plenas – PPL, Marcadores Discursivos – 

MD, Termos Editado Explicitamente – TEE, Apartes/ Parêntesis – A/P, Repetições – RP, 

Revisões – RV, Recomeços – RC e Sequências Abandonadas – AB. Finalmente, numa 

terceira e última fase, anotaram-se as diferentes fases relativas à estrutura interna das RPs e 

RVs, ou seja, as fases do Reparandum, Edição e Correcção. 

 Importa, ainda referir, para excluir quaisquer eventuais dúvidas, os critérios usados 

para diferenciar RV, RC e AB, uma vez que constituem tipos de disfluências muito 

semelhantes. Portanto, considerou-se como RV o segmento de fala que é, posteriormente, 

revisto, registando mudança de significado; como RC, o segmento que é abandonado mas 

cuja reformulação retoma o tópico inicial não lhe alterando o significado; e, por último, 

como AB, o segmento que é totalmente abandonado sem que o tópico inicial seja 

retomado, ou seja, a reformulação aborda um tema completamente diferente.  

 A anotação baseou-se sistema de anotação criado pelo Linguistic Data Consortium 

(LDC), organismo pluri- institucional sediado na Universidade de Pensilvânia, denominado 

Simple Metadata Annotation Specification. 

A anotação foi efectuada ao longo de cerca de três meses consecutivos, embora de 

uma forma intermitente, isto é, 1 ou 2 dias por semana, numa média de 5/6 horas por dia. 

 De seguida, apresentam-se alguns exemplos de anotação de cada falante. 
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Vânia 

 
Fig.2 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso da Vânia. O início de cada disfluência fica 
marcado por [pron=XXX-] e o fim com [-pron=XXX], correspondendo XXX às designações atribuídas a 
cada tipo de disfluência (ex.: logo na primeira linha [pron=PPL-] que significa Pausa Plena). Para as 
repetições (RPs) e revisões (RVs) usou-se, ainda, um segundo nível de anotação relativo à estrutura interna 
destas disfluências. Assim, surge [fases=Reparandum-] e [-fases=Reparandum] para delimitar o 
Reparandum, [fases=Edição-] e [-fases=Edição] para delimitar a Fase de Edição (que poderá surgir nas RVs) 
e, finalmente, [fases=Correcção-]  e [-fases=Correcção] para delimitar a Correcção. 
 
Ministro 

 
Fig.3 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso do Ministro. 
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André G. Pereira 

 
Fig.4 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso do André G. Pereira. 

 

Luís S. Matos 

 
Fig.5 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso do Luís S. Matos. 
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João Caraça 

 
Fig.6 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso do João Caraça. 

 

Rui Machete 

 
Fig.7 – Figura ilustrativa de uma parte da anotação do discurso do Rui Machete. 
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Capítulo IV – Resultados 

 

Neste capítulo pretende-se efectuar uma análise quantitativa e qualitativa dos tipos 

de disfluências enunciadas anteriormente. Começa-se por observar a distribuição geral das 

mesmas por programa televisivo e por falante. De seguida, procede-se à análise específica 

das disfluências mais comuns: repetições, pausas preenchidas, marcadores discursivos e 

revisões, por programa e por falante. Por último, abordam-se os restantes tipos de 

disfluência de uma forma mais geral, uma vez que pelas suas características inerentes não 

permitem uma análise tão exaustiva. 

Em cada subsecção inicia-se a respectiva análise fazendo referência à componente 

morfossintáctica, e de seguida, sempre que possível, serão apresentados breves 

comentários no que concerne à semântica. A primeira será de natureza mais quantitativa; 

enquanto a última será mais concisa e qualitativa. 

 

1. Distribuição Geral 

Apresenta-se, de seguida, a distribuição geral dos diferentes tipos de disfluência, 

independentemente do programa e do falante. 

"TEE""RV""RP""RC""PPL""PP""MD""AB""A/P""??"

disfluencia
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Gráfico 1 – Valores percentuais gerais dos diferentes tipos de disfluência 
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As nossas anotações permitiram-nos classificar as expressões associadas às 

disfluências em: RP (25,4%), PP (25,1%), MD (13,9%), RV (13,3%), A/P (9,3%), RC 

(5,3%), AB (4,0%), PPL (2,8%), TEE (0,9%) e registou-se um número reduzido de casos 

duvidosos (representam os casos que ficaram por etiquetar por não se enquadrarem 

claramente em nenhuma das classes da tipologia adoptada) assinalados com ?? (0,3%).  

A distribuição, por programa, dos diferentes tipos de disfluência poderá ser 

observada no gráfico 2. 

"TEE""RV""RP""RC""PPL""PP""MD""AB""A/P""??"

disfluencia
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programa

 
Gráfico 2 – Valores percentuais dos diferentes tipos de disfluência por programa. 

 

Comparando os três programas, verificou-se que no “Prós e Contras”, por 

disfluência, em geral, é o que contém maior número de disfluências, contribuindo para este 

resultado o facto deste ser o programa com o maior número de falantes analisados. Como 

se pode verificar no gráfico 2, a distribuição das diferentes disfluências não se mostra 

muito uniforme nos três programas com a excepção das ABs, onde parece haver alguma 

proximidade nos valores em todos os programas. As disfluências mais frequentes no 

programa “Prós e Contras” são as PPs, ao contrário, na “Primeira Companhia” e no “Diga 

lá Excelência” são as RPs. No programa “Diga lá Excelência” as disfluências menos 



 49

frequentes são os RCs, na “Primeira Companhia” são os RCs e as PPLs e no “Prós e 

Contras” são os TEEs. 

Verifica-se, portanto, que nos programas mais informais e com carácter mais 

acentuadamente dialógico há um predomínio de RPs (“Primeira Companhia” e Prós e 

Contras”) enquanto nos mais formais predominam as PPs. Coloca-se, assim, a hipótese de, 

neste último programa, a pressão de não errar poder obrigar a um planeamento mais 

demorado, causando a necessidade de realizar mais pausas para ter tempo para estruturar o 

discurso e não entrar em contradições de forma a não haver um aproveitamento das falhas 

por parte do opositor, o jornalista. 

Relativamente ao programa “Diga lá Excelência” registou-se um total de 67 

disfluências das quais as RPs foram as que surgiram com maior frequência (35,8%) e os 

RCs foram os menos comuns (3%). O falante respeitante a esta gravação não utilizou ABs, 

MDs, PPLs e TEEs. 

No programa “Primeira Companhia” observou-se um valor global de 73 

disfluências. As RPs foram as disfluências mais frequentes (31,5%) e os RCs os menos 

comuns (5,5%). Neste caso, não se registou o uso de nenhum TEEs, nem nenhuma ABs. 

No que diz respeito ao programa “Prós e Contras” e em geral aos seus 4 falantes, 

registou-se um valor total de 183 disfluências, sendo que a disfluência mais comum foram 

as PPs (27,9%) e a menos comum as ABs (0,5%), tendo-se verificado que este foi o único 

programa onde foram utilizadas todas as disfluências que foram alvo deste estudo. 

Uma vez que no programa “Prós e Contras” existem vários falantes, considerou--se 

interessante analisar a influência ou não do falante, para um mesmo tipo de programa. 

Prós e Contras - Disfluências por falante
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Gráfico 3 – Valores percentuais dos diferentes tipos de disfluência por falante no programa “Prós e 
Contras”. 
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Assim, apesar de se tratar de um único formato, conclui-se que o falante tem uma 

influência directa no tipo de disfluência mais comum, como se observa no gráfico 3. De 

uma forma geral, a distribuição das disfluências por falante não se mostra muito uniforme. 

Para além disso, o total de disfluências registado em cada um é pouco homogéneo, assim 

como o tipo de disfluência usado por cada um, ou seja, no André G. Pereira não se registou 

a ocorrência de ABs nem TEEs, no João Caraça e no Rui Machete registaram-se todas as 

disfluências e no Luís S. Matos não se observou nenhuma AB. 

No falante André G. Pereira registaram-se 25 disfluências, tendo usado com maior 

frequência a disfluência MD (32%) e com menor frequência as PPLs (4%). No falante João 

Caraça verificou-se um total de 72 disfluências, das quais as PPs foram as mais observadas 

(36,1%), enquanto as PPLs e os TEEs foram ambos os menos utilizados (1,4%). Em 

relação ao falante Luís S. Matos observou-se um total de 40 disfluências, destas as mais 

usadas foram as PPs (40%) e as menos usadas foram os TEEs (2,5%). Por último, 

relativamente ao Rui Machete contabilizou-se um total de 47 disfluências, as RPs (34,0%) 

foram as mais frequentes e as ABs, PPLs e TEEs (2,1%) foram as menos comuns. 

Tal como já foi referido, nas subsecções que seguem procede-se à análise das 

disfluências mais recorrentes, em concreto: RP, PP, MD e RV. Os tipos de disfluências 

com menos ocorrências encontram-se agrupados na última subsecção. 

 

2.  Repetições 

De forma a exemplificar o melhor possível este tipo de disfluência, apresentam- -se, 

de seguida, alguns exemplos dos diferentes falantes. 

Ministro – “Não considero que isso seja um um resultado mau (…)” 

Vânia – “(…) eu como a semana passada tinha tinha sido nomeada pelos meus 

colegas (…)” 

André G. Pereira – “(…) Foi bom para Mário Soares porque porque , é muito 

simples (…)” 

Luís S. Matos – “(…) e pensar na na campanha (…)” 

João Caraça – “(…) sobretudo porque toda toda a evolução (…)” 

Rui Machete – “E e a primeira é que (…)” 
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Distribuição das RPs de função e de conteúdo 
por programa
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Nas RPs encontramos duas categorias diferentes: as RPs de função e as RPs de 

conteúdo. Neste sentido, as primeiras são usadas para expressar as relações entre os 

elementos das frases, ou para indicar a sua função no discurso e incluem as preposições, 

conjunções, artigos, verbos auxiliares e copulativos e pronomes. As segundas, por 

oposição, envolvem palavras ou expressões de conteúdo que, como já foi referido 

anteriormente, referem-se a entidades, eventos, estados, relações e propriedades do mundo 

e correspondem a nomes, verbos, adjectivos ou advérbios. A tabela seguinte mostra os 

valores gerais das RPs de função e de conteúdo e respectivos exemplos ilustrativos. 

 

Categoria Frequência - Percentagem Exemplo 

Função 56 – 68,3% “que”, “da”, “é um” 

Conteúdo 26 – 31,7% “olha”, “longo”, “temos que” 

 
Quadro 1 – Valores absolutos e percentuais de cada categoria de RPs presente nos diferentes discursos 
analisados e exemplos mais frequentes em cada uma delas 
 

Pela análise do quadro 1 verifica-se que as RPs de função (68,3%) representam o 

dobro das de conteúdo (31,7%).  

A análise em função do tipo de programa, mantendo a separação conteúdo/ função 

é feito no Gráfico 4. 

 

  

Gráfico 4 – Valores percentuais da distribuição das RPs de função e de conteúdo por programa 
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De acordo com o gráfico 4 verifica-se uma predominância de ocorrência das RPs 

de função relativamente às RPs de conteúdo, em todos os programas. O programa “Prós e 

Contras” é o que apresenta um valor mais elevado das RPs de função (31,7%), no entanto 

deve ter-se em conta que este programa engloba 4 falantes. A “Primeira Companhia” e o 

“Diga lá Excelência” apresentam um valor igual de RPs de função (18,3%). Relativamente 

às RPs de conteúdo, os programas “Prós e Contras” e “Diga lá Excelência” registam ambos 

o mesmo valor (11%), que se encontra muito próximo do valor da “Primeira Companhia” 

(9,7%).  

A distribuição, por falante, das RPs de função e de conteúdo encontra-se 

representada no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Valores percentuais da distribuição das RPs de função e de conteúdo por falante 

 

Pela análise do gráfico 5 todos os falantes apresentam um valor superior de RPs de 

função relativamente às RPs de conteúdo. De uma forma particular, o Ministro e a Vânia 

são os que apresentam um valor mais elevado de RPs de função, 18,2% ambos, assim 

como de RPs de conteúdo, 11,0% e 9,7% respectivamente. Portanto, verifica-se uma 

similaridade nestes valores, apesar destes dois falantes pertencerem a programas com 

formato bastante diferente. O André G. Pereira é o falante com menos RPs de função 

(2,4%), mas que apesar do valor baixo continua superior às RPs de conteúdo (1,2%). Os 
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três falantes com valor mais baixo de RPs de conteúdo são André G. Pereira, Luís S. Matos 

e João Caraça, todos com 1,2%. 

De seguida, observa-se a distribuição das categorias morfossintácticas das RPs de 

função. 
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Gráfico 6 – Valores percentuais das diferentes categorias morfossintácticas das RPs de função 

 

Em termos globais, os artigos indefinidos são os que surgem com menos frequência 

(1,8%) e com maior frequência aparecem as estruturas complexas e as conjunções, ambos 

com 17,8% e, logo a seguir, as contracções de preposições com artigo com 16,1%. 

Analisando em mais detalhe as RPs de função, apresenta-se no gráfico 7 e no 

quadro 2 a sua distribuição por categoria morfossintáctica. Importa referir, relativamente às 

categorias morfossintácticas, que se considerou como “complexo” as RPs compostas por 

mais do que uma palavra. Para além disso, classificou-se o “complexo” de função quando 

este era composto apenas por palavras unicamente usadas para relacionar os elementos das 

frases. Assim, no caso de surgir, dentro do “complexo” uma palavra de conteúdo, esse 

seria, obviamente, considerado como RPs de conteúdo. 
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Distribuição das categorias de RPs de Função por falante
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Gráfico 7 – Distribuição das diferentes categorias morfossintácticas das RPs de função por falante  

 

 
Quadro 2 – Valores percentuais das diferentes categorias morfossintácticas das RPs de função por falante e o 
total por categoria 

 

De acordo com o gráfico 7 e o quadro 2, existem diversas categorias 

morfossintácticas que se encontram distribuídas pelos diferentes falantes de uma forma 

pouco uniforme. O André G. Pereira é o falante com menor variedade de RPs de função e, 

por oposição, o Ministro é o que tem maior variedade apesar de ter o mesmo valor de RPs 

de função que a Vânia. Esta apresenta uma grande concentração no valor de ocorrência de 

estruturas complexas. Com a excepção da Vânia, que tem uma grande percentagem de 

                    Falante 
 
Categoria 

André 
G. 
Pereira 

Luís S. 
Matos  
 

João 
Caraça 
 

Rui 
Machete  
 

Vânia 
 
 

Ministro 
 
 Total 

Advérbio    1,8% 1,8% 1,8% 5,4% 
Artigo Def.  1,8%  5,3% 1,8% 1,8% 10,7% 
Artigo Indef.      1,8% 1,8% 
Complexo   1,8%  14,3% 1,8% 17,9% 
Conjunção 1,8%  1,8% 5,3% 5,3% 3,6% 17,8% 
Contracção prep. + 
artigo 1,8% 3,6% 7,1%   3,6% 16,1% 
Contracção prep. + 
pron demonstr   1,8% 1,8%  1,8% 5,4% 
Preposição    3,6% 3,6% 3,6% 1,8% 12,6% 
Pronome Indef.   1,8%   1,8% 3,6% 
Pronome Relat.   1,8%   7,1% 8,9% 
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casos classificados de complexos, os outros falantes apresentam alguma homogeneidade na 

percentagem de ocorrência das diferentes categorias morfossintácticas. 

Numa análise similar para RPs de conteúdo, encontra-se, em primeiro lugar, o 

gráfico 8 com a sua distribuição geral. 
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Gráfico 8 – Valores percentuais das diferentes categorias morfossintácticas das RPs de conteúdo 

 

Na análise do gráfico 8 constata-se que não existe muita diversidade nas categorias 

das RPs de conteúdo. De salientar a enorme discrepância entre o valor global das estruturas 

complexas (69,2%) relativamente aos Verbos (26,9%) e aos Adjectivos (3,8%). 

 De seguida, o gráfico 9 apresenta a distribuição das RPs de conteúdo por falante. 
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Gráfico 9 – Valores percentuais das diferentes categorias morfossintácticas das RPs de conteúdo por falante  
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O Ministro é o falante com maior número de estruturas complexas (34,6%), não se 

verificando a ocorrência de nenhuma outra categoria neste falante. A Vânia, por oposição, 

apresenta com maior frequência os verbos (23,1%) e a outra categoria que surge são as 

estruturas complexas com valor bastante mais baixo (7,7%). O Rui Machete é o único 

falante onde se registam as três categorias apresentadas, verificando-se um valor bastante 

mais elevado de estruturas complexas (15,4%) relativamente aos verbos e adjectivos, 

ambos com 3,8%. André G. Pereira, Luís S. Matos e João Caraça mostram uma igualdade 

de valores na única categoria que possuem e que diz respeito às estruturas complexas 

(3,8%). 

 

No que diz respeito à análise semântica, tratando-se de RPs facilmente se constata 

que da fase do reparandum para a fase da correcção o material é exactamente o mesmo e, 

portanto, não se verifica qualquer alteração em termos de significado. Neste sentido, 

considerou-se que as repetições não se enquadram neste tipo de análise. 

 

As RPs poderão indicar alguma hesitação ou incerteza por parte do falante, em 

relação à mensagem que pretende transmitir. Uma outra perspectiva seria, tal como se irá 

verificar de seguida nas PPs, o preenchimento de tempo à medida que vai estruturando o 

que pretende dizer de seguida, sem que seja interrompido e mantendo o seu turno de vez.  

 

3. Pausas Preenchidas  

Importa salientar, desde já, que 8,6% das PPs surgiram dentro de outras 

disfluências. Assim, algumas surgiram englobadas em RVs e RPs e outras encontravam-  -

se associadas directamente com ABs e RCs e, por esse motivo, não foram consideradas na 

análise específica por categorias. 

Inicia-se a análise deste tipo de disfluência pela observação da sua distribuição por 

falante no gráfico 10. Optou-se por iniciar desde já a análise por falante de forma a não 

tornar a apresentação demasiado densa, até porque a análise por programa coloca algumas 

limitações devido ao número heterogéneo de falantes nos diferentes programas televisivos.  
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PPs por falante
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  Gráfico 10 – Distribuição das PPs por falante 

 

As PPs encontram-se no discurso de todos os falantes, sendo que o que mais as 

utiliza é o João Caraça (32,1%) e o que menos frequentemente recorre a esta disfluência é 

o André G. Pereira (2,5%). 

No gráfico seguinte as PPs são analisadas em termos das categorias 

morfosssintáticas em cuja vizinhança ocorrem, independentemente de ser antes ou depois. 
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Gráfico 11 – Distribuição das vizinhanças (em termos morfossintácticos) onde ocorrem as PPs 
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 As categorias morfossintácticas que surgem associadas às PPs mais frequentemente 

são os verbos (25,4%) e os advérbios e substantivos, ambos com 18,1%. As categorias que 

apresentam uma percentagem de ocorrência mais baixa são: contracção da preposição mais 

pronome demonstrativo e pronome indefinido, ambos com 0,7%. Assim, observa-se que 

estas últimas correspondem a palavras de função, enquanto as primeiras, que são as 

categorias mais frequentes, constituem palavras de conteúdo. Portanto, em relação às 

primeiras (palavras de conteúdo) o falante tem maior opção de escolha, uma vez que se 

tratam de categorias abertas com um número ilimitado de elementos e onde cada item 

possui vários sinónimos (obrigando o falante a efectuar escolhas complexas dentro destas 

classes morfológicas). Ao contrário, as segundas (palavras de função) constituem uma lista 

limitada, em que o falante não necessita de muita reflexão para escolher uma delas, uma 

vez que estas surgem em número reduzido na língua.  

Surge, no gráfico seguinte, com mais detalhe, a divisão dos valores do gráfico 

anterior pelas suas duas componentes: o que ocorre antes e depois. 
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Gráfico 12 – Categorias morfossintácticas das palavras que ocorrem nos contextos anterior e posterior das 
PPs e respectivas percentagens 

 

Como se pode visualizar no gráfico 12, existem diversas categorias 

morfossintácticas que precedem e sucedem as PPs e cuja distribuição se mostra bastante 

heterogénea. As categorias que surgem mais frequentemente no contexto anterior são os 



 59

substantivos (16,7%) e verbos (14,5%). No contexto posterior, as categorias com maior 

frequência são os advérbios (14,5%) e os verbos (10,9%). Os artigos definidos, as 

conjunções, as contracções da preposição mais artigo definido, os pronomes 

demonstrativos e os pronomes indefinidos surgiram apenas em contexto posterior. As 

contracções das preposições mais pronome demonstrativo surgiram apenas no contexto 

anterior. Das categorias que surgem em ambos os contextos, as que surgem com menor 

frequência no contexto anterior são os artigos indefinidos e as contracções das preposições 

mais pronomes demonstrativos, ambas com 0,7%; e, no contexto posterior são os 

pronomes indefinidos e relativos, ambos com 0,7% também. 

 

Uma vez que a ocorrência das PPs não oferece nenhuma modificação no 

significado do discurso não foram consideradas passíveis de uma análise semântica. 

 

Pode, ainda, considerar-se que algumas PPs servem para marcar uma interrupção 

que pode ou não ser seguida por uma RP e/ou uma RV. Por outro lado, as PPs podem não 

resultar da dificuldade em terminar o segmento, mas, em vez disso, surgirem como uma 

estratégia para preencher o tempo enquanto o falante estrutura o discurso restante, 

prevenindo que os outros o interrompam, mantendo a vez.  

 

4. Marcadores Discursivos 

Os exemplos seguintes servem para ilustrar melhor este tipo de disfluência. Não se 

apresenta nenhum exemplo do Ministro, uma vez que não se registou nenhum MD na 

porção de discurso analisada. 

Vânia – “Bem, eu como a semana passada (…)” 

André G. Pereira – “O debate, portanto, não conseguiu (…)” 

Luís S. Matos – “O CDS tinha uma remota origem cristã democrata, vá, não sei, a 

democracia cristã não é rigorosamente uma direita não é?” 

João Caraça – “Através da, digamos, do acreditar (…)” 

Rui Machete – “(…) o Dr. Cavaco Silva, realmente, é de uma espécie (…)” 

 

Apresenta-se, de seguida, a distribuição dos MDs por programa. 
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Gráfico 13 – Percentagem de MDs por programa 

  

O programa “Prós e Contras” é o que apresenta maior valor de MDs (75,5%), no 

entanto, é, também, o que engloba o maior número de falantes (4). 24,4% foi o valor de 

MDs registados na “Primeira Companhia”. No programa ”Diga lá Excelência” não se 

registou nenhum MD5. 

Os resultados por falante encontram-se no Gráfico 14. Excluiu-se, deste gráfico, o 

Ministro porque, como sublinhado anteriormente, não se verificou a ocorrência de nenhum 

MD no seu discurso. O que indicia que o uso de MDs é dependente do estilo pessoal, o 

ideolecto de cada falante. 

Prós e Contras - MDs por falante

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

André G. Pereira João Caraça Luís S. Matos Rui Machete

 
Gráfico 14 – Percentagem de MDs por falante no programa “Prós e Contras” 

                                                 
5 Importa salientar que não se registou nenhum MD na pequena porção de discurso que foi analisada neste 
programa. Portanto, seria necessário anotar todo o discurso do Ministro de forma a podermos garantir que 
realmente este falante não utiliza este tipo de disfluência. 
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Como se verifica no gráfico 14 existe uma grande discrepância entre o valor de 

MDs do João Caraça (33,3%) e os restantes falantes. O que menos utiliza este tipo de 

disfluência, neste programa, é o Rui Machete (8,9%). O André G. Pereira e o Luís S. 

Matos apresentam valores próximos, 17,8% e 15,5% respectivamente. 

Comparando todos os falantes de todos os programas, verifica-se que aqueles que 

mais usam esta disfluência são o João Caraça (33,3%) e a Vânia (24,4%), única falante 

analisada no programa “Primeira Companhia”.  

Nos MDs encontramos, também, diferentes categorias de palavras: advérbios, 

conjunções, verbos, estruturas complexas, conjunções e interjeições. Tal como nas RP, 

considerou-se como “complexo” um MD composto por mais do que uma palavra. No 

gráfico 15 apresenta-se a distribuição das diferentes categorias morfossintácticas. 
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Gráfico 15 – Distribuição das diferentes categorias morfossintácticas de MDs que surgiram nos 
diferentes programas. 
 
Pela análise do gráfico 15, verifica-se que os advérbios foram os MDs mais 

frequentes (37,8%). As conjunções, os verbos e as estruturas complexas surgiram com 

igual frequência (20%). A interjeição foi usada apenas uma vez (2,2%).    

Para uma análise mais detalhada, o gráfico 16 mostra a distribuição, por falante, das 

mesmas categorias morfossintácticas de MDs.  
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Distribuição das categorias morfossintácticas dos MDs por 
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  Gráfico 16 – Distribuição das diferentes categorias morfossintácticas de MDs por falante 

 

Os advérbios foram os únicos utilizados por todos os falantes onde se registou este 

tipo de disfluência. A interjeição foi usada apenas pelo falante João Caraça. Verifica-se 

que as categorias morfossintácticas utilizadas são influenciadas pelo falante, como se pode 

constatar pela heterogeneidade da distribuição das mesmas. André G. Pereira utilizou 

apenas advérbios e conjunções, com valores muito discrepantes entre ambas as categorias, 

sendo muito superior a ocorrência dos primeiros (15,5%) relativamente aos segundos 

(2,2%). João Caraça foi o único que utilizou todas as categorias. Verificou-se, neste 

falante, um valor médio de ocorrência de advérbios e conjunções (6,7% ambas), um valor 

mais elevado de ocorrência de verbos (aliás é o falante com maior percentagem de verbos, 

15,5%) e um valor reduzido de ocorrência de estruturas complexas e interjeições (2,2% 

ambas). Luís S. Matos apresenta igual valor de ocorrência de conjunções e verbos (2,2%), 

um valor médio de advérbios (4,4%) e um valor mais elevado de estruturas complexas 

(6,7%). Rui Machete utilizou, apenas, advérbios e conjunções, ambos com 4,4%. Por 

último, a Vânia usou com maior frequência as estruturas complexas (11,1%) e menos 

frequentemente os verbos (2,2%); numa posição intermédia surgem os advérbios (6,7%) e 

as conjunções (4,4%).  

Procedeu-se, ainda, a uma análise com base na posição onde ocorrem os MDs, ou 

seja, se surgem no início, meio ou final da frase. Os resultados encontram-se no Gráfico 

17. 



 63

Distribuição dos MDs com base na posição na frase
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  Gráfico 17 – Distribuição dos MDs relativamente à sua posição na frase6 

 

De uma forma geral, verifica-se que os MDs surgem com maior frequência no meio 

da frase (44,4%). De seguida, surge o contexto inicial com um valor um pouco mais baixo 

(31,1%) e, por último, surge o contexto final com, aproximadamente, metade do valor mais 

frequente (24,4%). 

Tentou-se, ainda, relacionar a ocorrência das diferentes categorias com a posição na 

frase. Encontrando-se os resultados no gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Relação entre as diferentes categorias morfossintácticas de MDs e respectiva posição na frase 
                                                 
6 Na consideração da posição do MD na frase o critério utilizado teve apenas como base a nossa percepção 
relativamente ao início e ao final da frase, uma vez que estamos a tratar um corpus oral. Por este motivo, há a 
considerar toda a subjectividade inerente. 
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De acordo com o gráfico 18 apenas os advérbios, as conjunções e as estruturas 

complexas surgem nas três posições consideradas. Os verbos surgem apenas no meio e no 

fim7 e a única interjeição existente aparece no início. Os advérbios e verbos surgem com 

igual frequência (4,4%) no final das frases. As estruturas complexas aparecem com igual 

frequência (8,9%) no meio e final das frases e, comparativamente com as outras categorias, 

surgem mais frequentemente no final. A interjeição e as estruturas complexas apresentam o 

mesmo valor no início (2,2%). Relativamente ao meio da frase, as categorias que surgem 

com maior frequência são os advérbios (17,8%) e os verbos (15,5%). No início da frase, 

são os advérbios (15,5%) e as conjunções (11,1%) as categorias que se verificam com 

maior frequência. As conjunções surgem no fim com valor intermédio (6,7%) entre os 

advérbios e verbos (4,4%) e as estruturas complexas (8,9%). Relativamente a cada 

categoria individualmente, os advérbios surgem com maior frequência no meio (17,8%) e 

com menor frequência no fim (4,4%), as conjunções surgem mais frequentemente no início 

(11,1%) e menos frequentemente no meio (2,2%), os verbos surgem no meio com valor 

superior ao do fim, 15,5% e 4,4% respectivamente e as estruturas complexas surgem no 

meio e no fim com igual valor de 8,9% e no início com 2,2%. 

 

Os MDs não se encaixam numa análise de natureza semântica, uma vez que não 

introduzem qualquer alteração de significado no discurso. Por este motivo, este parâmetro 

não foi alvo de análise neste tipo de disfluência. 

 

A maioria dos MDs utilizados têm como objectivos principais: tomar, manter ou 

ceder a vez, apoiar a estruturação do discurso, dar ênfase a uma determinada ideia e apoiar 

a finalização e mudança de um tópico. 

 

5. Revisões  

De forma a exemplificar o melhor possível este tipo de disfluência, apresentam- -se, 

de seguida, alguns exemplos dos diferentes falantes. 

André G. Pereira – “(…) representou um [pro…]* um grande progresso (…)”. 

Luís S. Matos – “(…) mas nessas eleições, [o, era]* foi das eleições (…)” 

João Caraça – “(…) de uma pessoa que [queria um]* não queria o mundo (…)” 

                                                 
7 Atendendo à estrutura frásica Sujeito-Verbo-Objecto (SVO) do Português esta situação era de prever. 
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Rui Machete – “(…) nestas eleições [discutiu-se]* fundamentalmente, ou melhor, 

não se discutiu (…)” 

Vânia – “(…) é realmente [uma]* o máximo e uma bênção (…)” 

Ministro – “(…) basta lembrar, por exemplo, [dos]* das dezenas de milhares (…)” 

 

As RVs, tal como as RPs, podem ser divididas em duas categorias: as RVs de 

função e as RVs de conteúdo.  

Quadro 3 – Valores absolutos e percentuais das duas categorias de RVs e exemplos mais frequentes em cada 
uma delas 

 

De acordo com o quadro 3 verifica-se, como nas RPs, que as RVs de conteúdo 

(30,9%) representam metade das RVs de função (69%).  

A distribuição por programa encontra-se no gráfico 19. 
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    Gráfico 19 – Valores percentuais da distribuição das RVs de função e de conteúdo por programa 

 

Pela análise do gráfico 19, verifica-se que é no programa “Prós e Contras” onde se 

verifica uma maior ocorrência de RVs de função (38,1%), no entanto, há que ter em conta 

que deste programa fazem parte quatro falantes. Na “Primeira Companhia” foi onde se 

Categoria Frequência - Percentagem Exemplo 

Função 29 - 69% “toda – todo”; “dos – das” 

Conteúdo 13 – 30,9% “pode – não é” “o soutor deve 

– o soutor João…” 
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verificou menor percentagem de ocorrência quer de RVs de função (11,9%), quer de 

conteúdo (7,1%). Os programas “Prós e Contras” e “Diga lá Excelência” apresentam 

ambos o valor mais elevado de RVs de conteúdo (11,9%). 

De seguida, pode observar-se a mesma informação por falante. 
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Gráfico 20 – Valores percentuais da distribuição das RVs de função e de conteúdo por falante 
 

De acordo com o gráfico 20 todos os falantes, com excepção do André G. Pereira, 

apresentam um valor superior de RVs de função relativamente às de conteúdo. De uma 

forma particular, o Ministro e o Rui Machete são os que apresentam um valor mais elevado 

de RVs de função, 19% ambos. O André G. Pereira é o falante com menor frequência de 

ocorrência de RVs de função (2,4%).  O Luís S. Matos e o João Caraça são os únicos 

falantes que não apresentam RVs de conteúdo. Dos falantes onde se observam RVs de 

conteúdo, o André G. Pereira é o que apresenta um valor mais baixo (4,8%) e o Ministro o 

valor mais elevado (11,9%); logo a seguir, surgem a Vânia e o Rui Machete, ambos com 

7,1%. 

De seguida, pode observar-se a distribuição geral de RVs de função, em relação ao 

material iniciado e ao revisto. 
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   Gráfico 21 – Valores percentuais da distribuição geral das categorias das RVs de função 
 

 Pela análise do gráfico 21, verifica-se uma grande discrepância entre o valor da 

categoria “mudança de género” (34,3%) e as restantes. De seguida, surgem as categorias 

“mudança de polaridade” e “mudança de número”, com 13,7% e 10,3% respectivamente. 

As categorias “adição de artigo” e “mudança de verbo copulativo” surgem com 6,8% cada 

uma e, por último, todas as outras categorias com 3,4%.   

Analisando em detalhe, apresenta-se de seguida a distribuição de RVs de função, 

uma vez mais em termos da relação entre o material inicial e o revisto (gráfico 22 e quadro 

4).  
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Gráfico 22 – Distribuição das diferentes categorias das RVs de função por falante, relativamente ao material 
iniciado e ao revisto. 
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                     Falante 
 
 
Categoria 

André 
G. 

Pereira 
 

Luís 
S. 

Matos 
 

João 
Caraça 

 
 

Rui 
Machete 

 
 

Vânia 
 
 
 

Ministro 
 
 
 Total 

AdiçãoArtigo     3,4% 3,4% 6,8% 
AdiçãoDeter+Pron     3,4%  3,4% 
AdiçãoPron  3,4%     3,4% 
AdiçãoVerboAux.   3,4%    3,4% 
Mud.Género  3,4%  10,3% 3,4%  17,2% 34,3% 
Mud.Género+Artigo     3,4%  3,4% 
Mud.Número    10,3%   10,3% 
Mud.Polaridade    3,4% 6,9% 3,4%  13,7% 
Mud.Prep.     3,4%  3,4% 
Mud.Prep-Conj    3,4%   3,4% 
Mud.Pronome       3,4% 3,4% 
Mud.VerboCopulativo  3,4%  3,4%   6,8% 
Mud.VerboAux.      3,4% 3,4% 

 
Quadro 4 – Valores percentuais das diferentes categorias das RVs de função por falante, relativamente ao 
material iniciado e ao revisto. 
 

 

Como se pode confirmar no gráfico 22 e no quadro 4, as RVs de função encontram-

se divididas em diferentes categorias morfossintácticas e que por sua vez se distribuem 

pelos seis diferentes falantes de uma forma pouco uniforme. O André G. Pereira é o falante 

com menor variedade de RVs de função e, por oposição, o Rui Machete é o que tem maior 

variedade apesar de ter o mesmo valor de RVs de função que o Ministro. No entanto, este 

apresenta menor variedade e maior concentração no valor de ocorrência na categoria 

“mudança de género”. Esta é a que surge com maior frequência (34,3%) e com menor 

frequência aparecem as categorias: “adição de determinante mais pronome”, “adição de 

pronome”, “adição de verbo auxiliar”, “mudança de género e de artigo”, “mudança de 

preposição”, “mudança de preposição para conjunção”, “mudança de pronome” e 

“mudança de verbo auxiliar”, todas com 3,4%. 

Passando, às RVs de conteúdo, no gráfico 23 apresenta-se a distribuição geral por 

categoria, em termos de material iniciado e revisto. 
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Gráfico 23 – Valores percentuais da distribuição geral das categorias das RVs de Conteúdo 

 

Verifica-se, pela observação do gráfico 23, que a categoria “mudança de verbo” é a 

aquela que surge mais frequentemente associada às RVs de conteúdo (38,5%). De seguida, 

surgem a categoria “adição de substantivo” (23,1%) e “adição de verbo” (15,4%) e por 

último, as categorias “adição de adjectivo”, “mudança de verbo e substantivo” e 

“reformulação da mensagem”, todas com 7,7%. 

De seguida, em mais detalhe, observa-se a distribuição das categorias de RVs de 

conteúdo por falante. 
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Gráfico 24 – Distribuição das diferentes categorias morfossintácticas das RVs de conteúdo por falante. 
Foram excluídos os falantes Luís S. Matos e o João Caraça, por não apresentarem RVs de Conteúdo, 
facilitando, assim, a análise do gráfico. 
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Na análise do gráfico 24 constata-se que existe menor diversidade nas categorias 

das RVs de conteúdo do que de função. O Ministro é o falante com maior diversidade de 

categorias, ou seja, apresenta, “mudança de verbo”, “adição de substantivo”, “mudança de 

verbo e de substantivo” e “reformulação da mensagem”. Sendo o André G. Pereira e o Rui 

Machete, por oposição, aqueles que apresentam menor diversidade. O primeiro apresenta 

apenas as categorias: “adição de adjectivo” e “adição de verbo”, enquanto o segundo 

apresenta “adição de substantivo” e “mudança de verbo”. A Vânia, numa posição 

intermédia, para além da “mudança de verbo” e “adição de substantivo”, apresenta, ainda, 

“adição de verbo”.  

 
No que diz respeito à análise semântica, pode verificar-se que da fase do 

reparandum para a fase da correcção o material é sempre diferente, umas vezes de uma 

forma mais marcada do que outras, porque há uma revisão e mudança do significado 

relativamente ao que se tinha previsto dizer inicialmente.  

Por exemplo:  

Caso 1 – “Agora o que lhe posso dizer é que nestes primeiros dias [nós deveremos 

ter tido] os últimos dados que eu (…)”   

Caso 2 – “(…) eu não vou dizer que reagi muito bem e [que estou] que não estou 

nem aí (…)” 

 

Nestes dois casos, a comparação entre o reparandum (material entre parêntesis 

rectos), e a correcção (material sublinhado), tal como foi referido anteriormente na 

definição das RVs, permite-nos constatar que no caso 1 houve uma alteração global do 

significado (RV de Conteúdo), enquanto no caso 2 houve apenas uma modificação ligeira 

(RV de Função). Conclui-se, portanto, que nas RVs há sempre alteração do significado. 

 

6. Outros tipos de disfluências 

As disfluências que surgiram, claramente, com maior frequência, nomeadamente as 

RPs, as PPs, os MDs e as RVs, foram já alvo de uma análise mais detalhada. Assim, neste 

ponto iremos abordar de uma forma mais superficial os restantes tipos de disfluência: A/Ps, 

RCs, ABs, TEEs e PPLs. 
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6.1 Apartes/ Parêntesis 

Como já foi referido anteriormente, os A/Ps constituem pequenos comentários 

laterais sobre um tópico novo inseridos no meio do discurso. Todos os falantes utilizam 

este tipo de disfluência em diferentes contextos linguísticos e, por vezes, surgem 

englobados noutro tipo de disfluências. 

Exemplos nos diferentes falantes (os A/Ps estão entre {}):  

Ministro - “(…) o Estado não tem o direito, {como sabe}, eh..., não tem o direito 

de utilizar informação que está residente, de outro, sem autorização do próprio.” 

Neste caso, temos um A/P dentro de uma RP que parece ser utilizado como forma 

de confirmar o conhecimento do interlocutor a respeito do assunto abordado. 

 

Vânia – “(…) e eu passei para ir a enfermaria buscar um rebuçado p'á tia e e disse-

lhe: instrutor, {pus-me assim em sentido}, e ele: Diga lá camarada Vânia (…)” 

Este é um exemplo de um A/P simples que não está relacionado com nenhuma 

outra disfluência e que tem como função ilustrar uma determinada postura corporal como 

sinal de respeito perante do interlocutor deste falante. 

 

André G. Pereira - Os termos de esquerda e direita foram extremamente úteis, {e 

a contribuição deste diálogo, desta interacção, sobretudo até metade do século,} foram 

extremamente úteis na história da humanidade. 

Neste falante, temos mais um exemplo de um A/P inserido numa RP. Assim, o 

falante inicialmente aponta apenas dois aspectos que considera importantes, mas, 

entretanto, acrescenta mais informação e retoma a expressão “foram extremamente úteis” 

para posteriormente concluir o seu raciocínio.  

 

Luís S. Matos  – “Curiosamente, ele ontem usou a palavra, {de que nós 

supúnhamos que era monopólio do Engenheiro Guterres}, a palavra diálogo e insistiu para 

que nós acreditássemos 

Luís S. Matos usa o A/P apenas para acrescentar uma informação e prossegue com 

o tópico inicial. 
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João Caraça – “E a esquerda, {e como muito bem disse o Luís Salgado Matos}, o 

que acontece é que a esquerda depois da queda do muro de Berlim (…)” 

Neste caso, João Caraça utiliza o A/P para mostrar a sua aprovação relativamente 

ao que Luís S. Matos tinha referido anteriormente sobre o tópico que procura reintroduzir. 

 

Rui Machete –“E houve alguns aspectos, houve alguns aspectos pessoais ligados a 

uma característica do Dr. Cavaco Silva que, tem as suas vantagens e os seus 

inconvenientes, {mas nos tempos que vão correndo é vantajoso}, que é, é um homem que 

toma decisões.” 

Por último, Rui Machete nesta porção do seu discurso aponta para uma 

característica do Professor Cavaco Silva que apresenta algumas vantagens e alguns 

inconvenientes e utiliza o A/P para sublinhar que actualmente representa uma vantagem e, 

de seguida, retoma o tópico inicial. 

 A maioria dos A/Ps surgem no contexto medial das frases. Para além disso, houve 

alguns casos onde surgiram englobados em RPs. 

 Os A/Ps surgem inseridos no discurso por diversos motivos: confirmar o 

conhecimento do interlocutor a respeito do assunto abordado; ilustrar determinadas 

situações extra-conversação; acrescentar informação relativa ao tópico principal; 

apresentar a opinião pessoal em relação a um assunto em debate, inserindo-a no meio da 

respectiva discussão. 

  

6.2 Recomeços 

Nos RCs como foi referido anteriormente, há uma reestruturação da produção 

inicial sem que haja qualquer mudança de significado. Seguem-se alguns exemplos que 

ilustram este tipo de disfluência (os RCs estão entre [ ] e depois a nova produção encontra-

se a seguir ao *). 

Ministro – “(…) [não será obviamente o idoso], *deverá fazer parte do seu 

processo de candidatura, mas não será solicitado ao idoso (…)” 

Vânia – “(…) ainda há bocado [ameaçou um pontapé], *disse que me dava um 

pontapé na cabeça, ali assim (…)” 

André G. Pereira – “(…) [de] *em passagem devo dizer (…)” 

João Caraça – “[E a esquerda], (…), *o que acontece é que a esquerda (..)” 
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Rui Machete – “(…) d'algum modo é contrário à maneira [à maneira]*, o Dr 

Soares à sua maneira (…)”  

 

6.3 Sequências Abandonadas 

Neste tipo de disfluência, como o próprio nome indica, a produção inicial é 

completamente abandonada. Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos (as ABs estão 

sublinhadas): 

Ministro – “(…) que têm uma pensão da segurança social, ele... já da segurança 

social, esses serão a maioria.” 

Vânia – “(…) porque nós temos imensas actividades, nós temos... eu não me sinto 

de todo (…)” 

João Caraça – “(…) como alguns sociólogos dizem ah… co… desde os anos 1970 

que entrou (…)” 

 Rui Machete – “(…) é um homem que toma decisões, e isso é uma coisa que…, 

toma decisões d'uma maneira rápida e as decisões (…)” 

 

6.4 Termos Explícitos de Edição 

Os TEEs correspondem a palavras ou expressões que surgem dentro de disfluências 

editadas como forma de reconhecimento da existência de uma disfluência. Por vezes, 

poderão corresponder à fase de edição das disfluências editadas. Apresentam-se alguns 

exemplos, de seguida (a negrito). 

Luís S. Matos – “(…) aquilo a que nós chamamos direita é o liberalismo, quer 

dizer, não há intervenção do Estado, funciona só o mercado.” 

João Caraça – “(…) há uma nova direita que quer a mudança, que é democrática e 

que que vive connosco, quer dizer, aquela ideia da da da direita antiga desapareceu.” 

Rui Machete – “(…) nestas eleições discutiu-se fundamentalmente, ou melhor, 

não se discutiu (…)” 

Neste último caso, constata-se a ocorrência de um TEE dentro de uma RV. 

 

6.5 Pausas Plenas 

Como se pode verificar pelo nome, as PPLs dizem respeito a pausas silenciosas 

inseridas no discurso, que poderão servir, por exemplo, para a reestruturação do discurso. 
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Tal como foi referido no início deste capítulo, surgiram, apenas, 2,8% de PPLs. 

Assim, devido ao número bastante reduzido de ocorrências e ao facto deste tipo de 

disfluência não possuir material de análise linguística (por serem pausas silenciosas), 

optou-se por não se examinar, uma vez que as conclusões seriam pouco significativas.  

 

7. Discussão de Resultados 

Pretende-se nesta secção, apontar, não só, alguns resultados mais relevantes 

relativamente aos 4 tipos de disfluência mais frequentes (RP, PP, MD e RV), como 

também relacioná- los com alguns dos trabalhos desenvolvidos nesta área de pesquisa. 

 

7.1 Repetições 

Relativamente às RPs, um aspecto extremamente importante que merece ser 

salientado é o facto de, ao nível morfossintáctico, a maioria das RPs envolverem palavras 

de função. Neste sentido, os resultados permitem-nos concluir que, tal como foi 

reconhecido por Fox & Jasperson (1995), Holmes (1988), Maclay & Osgood (1959), 

Stenström (1987) (cf. Clark & Wasow, 1998) e Henry (2005), as palavras de função são 

repetidas com maior frequência do que as palavras de conteúdo. Coloca-se então a hipótese 

de, tal como no Inglês (Clark & Wasow, 1998), uma das razões para que as palavras de 

função sejam repetidas com tanta frequência se possa relacionar com o facto de serem 

muito frequentes. Esta conclusão é, ainda consensual com o observado noutros trabalhos 

relacionados com outras línguas, nomeadamente, no artigo de Henry (2005), onde se 

tentou relacionar a percentagem de ocorrências das repetições com a complexidade das 

frases. No entanto, neste último trabalho é, ainda, referido que dentro das RPs de função, a 

maioria correspondia a monossílabos dos quais 41,5% eram determinantes, pronomes 

(26%) e preposições (13%). No nosso corpus os artigos e os pronomes correspondem 

apenas a 12,5% e as preposições a 12,6%. Assim, as categorias mais frequentes 

correspondem às estruturas complexas (17,9%), as conjunções (17,8%) e as contracções 

das preposições mais artigos (16,1%). Deste modo, verifica-se que os nossos resultados 

não estão em consonância com os do artigo referido anteriormente de Henry (2005). 

Uma outra característica que importa referir é a influência do falante na quantidade 

de RPs utilizadas, uma vez que, dentro do mesmo formato de programa existe grande 

variação na percentagem de ocorrência deste tipo de disfluência e das respectivas 
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categorias, como se verifica no “Prós e Contras”. Além disso, verifica-se que falantes de 

diferentes formatos de programa, como a Vânia e o Ministro, apresentam bastante 

semelhança relativamente aos valores de RP de função e de conteúdo, sendo, portanto, os 

que mais utilizam este tipo de disfluência. 

Dois outros aspectos que mereceriam ser alvo de uma investigação mais detalhada 

seriam, em primeiro lugar, a relação entre a ocorrência das RPs e a complexidade da 

unidade sintáctica e, em segundo lugar, os tipos de disfluência que surgem mais 

frequentemente associados às RPs. No nosso corpus a maioria das RPs surgiram 

isoladamente, mas encontraram-se alguns casos de PPs e A/Ps inseridos nas RPs. A 

propósito deste fenómeno, Campione et al. (2004) estudaram a interacção entre as RPs e as 

pausas (plenas e preenchidas) e concluíram que existe uma forte associação entre estes dois 

tipos de fenómenos, repetições e pausas. 

 

7.2 Pausas Preenchidas 

As PPs constituem o segundo tipo de disfluência mais frequente e correspondem a 

um de dois tipos de pausas que existem, sendo que o outro tipo são as PPLs. 

Tal como nas RPs, verifica-se uma grande heterogeneidade na percentagem de 

ocorrência deste tipo de disfluência entre os diferentes falantes, mesmo quando 

pertencentes a um só formato de programa. 

Salientam-se, ainda, os dois papéis que as PPs poderão representar: o primeiro 

relaciona-se com a marcação de uma interrupção que poderá ou não ser seguida por uma 

RP e/ou uma RV; e, o segundo, associa-se com o preenchimento do tempo enquanto o 

falante estrutura o discurso restante, de forma a não ser interrompido e a não perder a vez. 

Neste sentido, Campione & Véronis (2005), num estudo sobre as pausas e hesitações no 

discurso espontâneo francês, concluíram que as PPs contidas num segmento de fala são as 

mais comuns e que servem para marcar uma interrupção que pode ou não ser seguida por 

uma RP e/ou uma RV. No entanto, referiram, também, que as PPs que ocorrem no início 

de um segmento não se relacionam com a dificuldade em terminar o segmento, no sentido 

lexical ou sintáctico, mas representam, antes, uma forma de preencher o tempo enquanto 

estruturam o discurso, garantindo a manutenção da vez sem serem interrompidos. 

Mareüil et al. (2005) no seu estudo quantitativo sobre as disfluências no francês em 

entrevistas televisivas, referiram, relativamente aos contextos anterior e posterior das PPs, 
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que elas precedem frequentemente um determinante ou uma preposição; e, raramente, 

surgem após uma conjunção ou uma preposição. No entanto, no nosso corpus elas 

precedem com maior frequência os advérbios e os verbos e surgem, raramente, após os 

artigos indefinidos e as contracções das preposições mais pronomes demonstrativos. 

Assim, os nossos resultados não estão de acordo com os obtidos para o Francês, sendo 

necessário, no entanto, um corpus mais representativo para se confirmar ou não esta 

possível diferença entre ambas as línguas.   

 

7.3 Marcadores Discursivos 

Consensualmente com Mareüil et al. (2005), dentro dos MDs encontraram-se, tal 

como se previa, conjunções, advérbios e interjeições, assim como estruturas complexas e 

verbos. No seu estudo, os autores referidos anteriormente, dividem os MDs em três tipos 

gerais: de estruturação (“alors” que poderá corresponder ao “então” do português), de 

posição (“je crois que” correspondendo ao “eu penso que”) e, finalmente, de interacção 

(“hein”, termo para o qual não foi encontrada tradução). No entanto, neste corpus, não foi 

usada esta divisão, tendo-se constatado, de uma forma geral, que os MDs cumprem os 

papéis de: tomar, manter ou ceder a vez, apoiar a estruturação do discurso, dar ênfase a 

uma determinada ideia e apoiar a finalização de um tópico. 

 

7.4 Revisões 

As RVs, tal como referiram Mareüil et al. (2005), apresentam algumas 

características comuns com as RPs. Uma dessas características, tem a ver com o facto das 

RVs de função representarem o dobro das de conteúdo. Assim, tal como nas RPs, pode 

considerar-se que uma das razões para que as palavras de função surjam associadas às RV 

com uma frequência tão elevada relativamente às de conteúdo, possa relacionar-se com o 

facto de serem muito frequentes. 

A segunda tem a ver com a elevada correlação entre as ocorrências de RPs e RVs 

dos respectivos falantes, que é referida pelos mesmos autores. Assim, no nosso corpus, 

verifica-se, também, que os falantes que produzem muitas RPs, de uma forma geral, 

também, tendem a realizar muitas RVs. 
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Capítulo V - Conclusões 

 

 

 1. Resumo do trabalho   

O presente trabalho envolve o estudo das disfluências que ocorrem naturalmente no 

discurso oral. Optou-se por este tema, devido ao facto das disfluências serem pouco 

valorizadas porque, muitas vezes, são consideradas, apenas, como aspectos inerentes à 

elaboração da produção oral. No entanto, actualmente, essa perspectiva encontra-se em 

mudança, considerando-se que estes fenómenos devem ser analisados de uma forma mais 

atenta, uma vez que eles reflectem o mecanismo de produção em pleno funcionamento. 

Para a realização da pesquisa em questão foram gravados, em DVD, três programas 

televisivos de diferentes formatos (entrevista, debate e reality-show). Em cada um deles 

foram analisados os primeiros quatro minutos do discurso de cada falante, excluindo-se os 

jornalistas e apresentadores uma vez que o seu discurso é previamente estabelecido, 

eliminando-se o seu carácter espontâneo e os fenómenos de disfluência inerentes. 

Para efeitos de anotação foi utilizado o programa informático Transcriber, onde foi 

possível realizar dois níveis de análise. Num primeiro nível, foram anotados os diferentes 

tipos de disfluência em estudo e, num segundo nível, anotaram-se as fases do reparandum, 

edição e correcção, nos tipos de disfluência onde estas fases se verificam. 

Relativamente à anotação, salienta-se a relativa facilidade de utilização do 

Transcriber. No entanto, inicialmente, sentiu-se alguma dificuldade na transcrição exacta 

do discurso oral, devido à elevada velocidade da fala. Após algum tempo, superou-se essa 

situação com o treino e com o maior e melhor conhecimento das diferentes funcionalidades 

do mesmo programa. Na selecção dos diferentes tipos de disfluência a analisar, tivemos 

como base o Simple Metadata onde é utilizada a divisão em fillers e disfluências editadas 

que optamos por adoptar também.  Acrescentando, em função do nosso corpus, as pausas 

plenas ao primeiro grupo e as sequências abandonadas ao segundo. Na anotação 

propriamente dita dos diferentes fenómenos, tentamos seguir o critério usado pelo Simple 

Metadata, utilizando iniciais compostas pelas primeiras letras de cada palavra da 

respectiva disfluência  (ex: Pausas Preenchidas – PP). A anotação foi efectuada ao longo de 

cerca de três meses consecutivos. 
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No final da pesquisa considera-se que a utilização do programa Transcriber 

permitiu realizar uma transcrição bastante fidedigna da amostra de discurso em estudo. 

Para além disso, representa uma boa ferramenta de anotação, pois permite anotar a vários 

níveis, ou seja, numa primeira fase ao nível do tipo de disfluência e, numa segunda fase, ao 

nível da estrutura interna no caso das disfluências editadas. Permite, ainda, acomodar as 

produções de múltiplos falantes, inclusivamente com sobreposição de vozes. 

Com os dois níveis de anotação efectuados, fizeram-se as primeiras análises com a 

distribuição geral das disfluências por programa com o SPSS. Numa fase seguinte, foram 

criadas tabelas para os quatro tipos de disfluência mais comuns por falante, onde se 

procedeu à sua classificação por categorias morfossintácticas, com excepção das pausas 

preenchidas onde se classificação morfossintáctica foi relativa à vizinhança, ou seja, às 

palavras que se encontravam nos contextos anterior e posterior das mesmas. Depois da 

contagem de cada categoria em cada disfluência e em cada falante, processaram-se esses 

dados em Excel para a obtenção de gráficos e posterior análise. 

Da análise das tabelas e gráficos procedeu-se à descrição e discussão dos resultados 

e, no final, sublinharam-se as respectivas conclusões. 

Relativamente à parte teórica, começou por ser o ponto de partida deste estudo. 

Assim, começou-se por tentar descrever o fenómeno de ocorrência das disfluências no 

discurso espontâneo, tendo por base as pesquisas já efectuadas noutros países para outras 

línguas, uma vez que, em Portugal ainda pouco foi feito neste campo de pesquisa. Desta 

forma, tomando como exemplo algumas dessas pesquisas, tentou-se, com este trabalho, 

obter resultados que nos permitam fazer comparações com os acontecimentos de outras 

línguas e que possam servir de base para estudos futuros mais específicos na Língua 

Portuguesa. 

 O Simple Metadata Annotation Specification mostrou-se um bom guia inicial que 

nos permitiu estruturar o trabalho de uma forma mais coerente, relativamente aos trabalhos 

já desenvolvidos. 

Conseguiu-se através deste estudo inicial, analisar 9 tipos específicos de fenómenos 

do discurso oral espontâneo: repetições, pausas preenchidas, revisões, apartes/parêntesis, 

sequências abandonadas, recomeços, marcadores discursivos, pausas plenas e termos 

explícitos de edição. 

 



 79

 2. Principais resultados 

De uma forma geral, salienta-se, em primeiro lugar, que a maioria das palavras 

associadas às disfluências se agrupam em quatro tipos principais : RP (25,4%), PP (25,1%), 

MD (13,9%), RV (13,3%), registando-se a clara discrepância na utilização das RP e PP, 

relativamente às restantes. 

 Para além disso, os resultados sugerem que nos programas mais informais há um 

predomínio de RPs (“Primeira Companhia” e Prós e Contras”), enquanto nos mais formais 

predominam as PPs. Importa referir, também,  que se observa uma influência directa do 

falante no tipo de disfluência mais comum. 

De uma forma mais específica, relativamente às RPs , verifica-se, tal como em 

estudos já realizados noutras línguas, que as ocorrências das RPs de função (68,3%) 

representam o dobro das de conteúdo (31,7%), observando-se esta predominância em todos 

os programas e em todos os falantes. Nas RPs de função, registam-se diversas categorias 

morfossintácticas que se encontram distribuídas pelos diferentes falantes de uma forma 

pouco uniforme. Assim, em termos globais, os artigos indefinidos são os que surgem com 

menos frequência (1,8%) e com maior frequência aparecem as estruturas complexas e as 

conjunções (17,8%). 

No que diz respeito aos MDs, verificou-se uma grande discrepância entre o valor 

de ocorrências de MDs de um falante (João Caraça), relativamente ao dos restantes, sendo 

que o Ministro foi o único falante onde não se verificou a ocorrência de nenhum MD.  

Neste tipo de disfluência, também, encontramos diferentes categorias de palavras, das 

quais os advérbios foram os mais frequentes e os únicos utilizados por todos os falantes 

onde se registou este tipo de disfluência. Relativamente à sua posição na frase, verifica-se 

que, de uma forma geral, os MDs surgem com maior frequência no meio da frase. 

Em relação às PPs , salienta-se, em primeiro lugar, que ocorreram no discurso de 

todos os falantes. Verificou-se, ainda, que as categorias morfossintácticas que surgem 

associadas ao contexto de ocorrência das PPs mais frequentemente são os verbos (25,4%) e 

os advérbios e substantivos, ambos com 18,1%. Observou-se, também, que a distribuição 

das diversas categorias morfossintácticas, que precedem e sucedem as PPs, se mostra 

bastante heterogénea. 

Nas RVs, tal como nas RPs, as de conteúdo (30,9%) representam metade das RVs 

de função (69%), salientando-se o facto de existirem falantes onde não se registaram RVs 
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de conteúdo. As RV de função encontram-se divididas em diferentes categorias, que por 

sua vez se dis tribuem pelos seis diferentes falantes de uma forma pouco uniforme, 

verificando-se uma grande discrepância entre o valor da categoria “mudança de género” 

(34,3%) e as restantes. Sublinha-se, também, a menor diversidade nas categorias das RVs 

de conteúdo comparativamente com as de função, sendo a categoria “mudança de verbo” a 

que surge mais frequentemente associada às primeiras. 

Os A/Ps  foram utilizados por todos os falantes, em diferentes contextos 

linguísticos, surgindo, por vezes, englobados noutro tipo de disfluências. 

Foram, ainda, encontrados casos de outros tipos de disfluências (AB,...) no entanto, 

as mesmas não foram alvo de análise detalhada, em função do seu número reduzido de 

ocorrências. 

 

Para além das diferenças observadas entre falantes de diferentes programas, 

registaram-se, também, diferenças significativas entre os diferentes falantes do  mesmo 

programa, obedecendo ao mesmo formato. 

 

 3. Algumas sugestões para trabalhos futuros 

Obviamente, que ao constituir uma contribuição e, pelo que nos fo i possível obter, 

talvez, a primeira neste campo de pesquisa para o Português Europeu, o tamanho reduzido 

deste corpus não permite tirar conclusões que possibilitem a sua generalização. Assim, 

sugere-se a continuidade do estudo, aumentando substancialmente o tempo de discurso 

analisado e o número de falantes. Para além disso, os resultados referem-se apenas aos 

formatos dos programas em análise, debates e entrevistas televisivas, podendo beneficiar 

de uma comparação com outro tipo de programas e com discurso conversacional. 

Poder-se-ia, também, desenvolver estudos mais detalhados, ao nível semântico e 

pragmático que foram abordados, ainda que de uma forma breve, neste estudo. 

Dentro da análise sintáctica nas RPs, reforça-se a sugestão de um estudo mais 

detalhado sobre a relação entre a complexidade da unidade sintáctica e a ocorrência das 

RPs, como realizado por Henry (2005). Ainda, nas RPs, poder-se-ia tentar pesquisar sobre 

uma possível associação entre as RPs e outros tipos de disfluência que surjam inseridas ou 

associadas às primeiras. Poderia começar-se por reproduzir um estudo semelhante ao dos 

autores franceses Campione, Henry & Véronis (2004), que tentam estabelecer uma relação 
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entre as repetições e as pausas (plenas e preenchidas). Sugere-se, também, um estudo de 

comparação das diferenças fonéticas das fases do reparandum e da correcção das RPs, 

semelhante ao realizado por Berkenstein & Simpson (2003). 

Em relação às PPs, sugere-se um estudo semelhante ao do artigo “Pauses and 

hesitations in French spontaneous speech” de forma a tentar correlacionar o contexto de 

ocorrência das PPs, no início do segmento da fala ou no meio, e os papéis desempenhados. 

Ou seja, pretende-se averiguar se o contexto influencia a função das PPs, se servem para 

antecipar uma RP e/ou uma RV, ou apenas para preencher o tempo, enquanto o falante 

estrutura o pensamento, sem que seja interrompido. Poder-se-ia, também, realizar um 

estudo semelhante ao de Clark & Tree (2002), onde se tenta relacionar o conteúdo sonoro 

da pausa preenchida com o atraso previsto pelo falante durante o discurso. 

Sugere-se, ainda, em trabalhos futuros, a realização de um estudo que permita 

relacionar as disfluências com a carga emocional do discurso. Poderia, também, investigar-

-se se existe alguma associação entre o tipo de disfluência e gestos convencionais usados 

durante a conversação natural, necessitando esse estudo da utilização da imagem associada 

ao estímulo auditivo. 
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